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Frýdlantští žáci se 
učí jazyky v nové 
moderní učebně
Moderní učebnu cizích jazyků 
má od tohoto školního roku 
pracoviště ZŠ, ZUŠ a MŠ 
Frýdlant v Husově ulici. Vznikla  
v přízemí základní školy a 
pojme až 32 žáků. 
 Více na straně 3

V Besedě se po dvou 
letech opět gratulovalo 
jubilantům
Po dvou letech mohlo vedení 
Frýdlantu na akci Setkání  
s jubilanty opět osobně popřát 
k životnímu jubileu svým občanům 
starším 70 let. V Besedě se jich 
sešlo na šest desítek. 
 Více na straně 19

Dobrovolní hasiči 
brali na republikové 
soutěži stříbro
Skvělého úspěchu dosáhli 
frýdlantští dobrovolní hasiči  
na Mistrovství ČR ve vyprošťování 
u dopravních nehod jednotek 
sborů dobrovolných hasičů obcí. 
Skončili druzí.   
 Více na stranách 16, 17

V městském parku se v polovině října uskutečnil první ročník soutěže žáků lesnických škol v práci s motorovou pilou – Jizerský 
dřevorubec. Soutěž organizovala Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant a kromě jejích žáků se do ní zapojili soutěžící  
z dalších šesti škol České republiky. Frýdlantští žáci ale mezi nimi nakonec hráli prim, vyhráli jak soutěž jednotlivců, tak soutěž 
týmů. Více na stranách 4, 5, 6. Foto: Marek Sekáč



Milí občané Frýdlantu,

je až neuvěřitelné, jak rychle čas plyne. 
Před chvílí jsem připravoval slovo starosty 
do říjnového zpravodaje a už je tu číslo 
listopadové. Snad to hektické tempo  
v samotném závěru roku povolí a prosinec 
bude pohodovější a klidnější, vždyť už tu 
bude advent a s ním snad i doba zklidnění. 

Zatím nám ale sotva začal listopad a ten 
se ve Frýdlantu nese vždy ve znamení 
dokončování staveb a investičních akcí. 
Během tohoto předposledního měsíce roku 
tak bude dokončena například obnova 
parkoviště v Husově ulici a přilehlého oko- 
lí a hotové budou i chodníky v rámci 
první etapy revitalizace třetího nejstaršího  
sídliště mezi ulicemi Lužická, Fügnerova a 
Husova. Chodci díky nim budou moci 
bezpečně projít sídlištěm, a kde to bude 
potřeba se i přidržet zábradlí. Pro letošek 
také skončí práce na rekonstrukci krajské 
ulice Kodešova. Chodníky už budou pocho-
zí a vozovka bude připravená na navrácení 
dopravy a zimní údržbu. Motoristům by 
se měla silnice otevřít koncem listopadu, 
znovu na ní práce začnou na jaře příštího 
roku, až to počasí dovolí. Dobrou zprávou 
je, že půjde o poslední rok rekonstrukce. 
Do konce stavební sezony bude také 
dokončena stezka pro cyklisty a chodce  
v ulici Bělíkova, která bezpečně spojí Střed-
ní školu hospodářskou a lesnickou včetně 
oblasti kolem zámku, tenisových kurtů a 
třeba pivovaru se severovýchodní částí 
města. Děkuji všem, kteří mají se stavba-

mi a opravami ve Frýdlantě trpělivost a 
respektují dopravní značení.  

Ani poté, co utichnou stroje, ale práce  
na investičních akcích neustanou. Už teď 
se zabýváme přípravou rozpočtu města  
na příští rok, plánováním dalších 
stavebních akcí. Máme jich připravených 
opravdu hodně, tak uvidíme, kam až 
nás rozpočet pustí a jak se nám bude 
dařit získávat na akce dotace, kterých  
v maximální možné míře využíváme. 

Poslední listopadovou neděli nám už 
začíná v úvodu zmiňovaný advent. 
Rádi bychom si to těšení se na Vánoce 
ve Frýdlantě zpříjemnili, a proto pro nás 
všechny vymyslel odbor kultury a cestov- 
ního ruchu akci nazvanou Betlém  
do každého okna a do každé výlohy. 
Připojte se k nám a umístěte do svého  
okna nebo do výlohy provozovny betlém. 
Můžete si vyrobit či koupit vlastní, anebo si 
zapůjčit nějaký od nás. Stačí kontaktovat 
Městské muzeum nebo Turistické infor-
mační centrum. Věřím, že 28. listopadu, 
kdy bude slavnostní rozsvěcení vánočního 
stromu, začne i ta největší výstava  
betlémů v historii Frýdlantu, výstava  
v našich i vašich oknech a výlohách.  
Více si o této akci můžete přečíst uvnitř 
tohoto čísla zpravodaje. Děkujeme, že  
nám pomůžete Frýdlant vánočně vyzdo-
bit a že procházky adventním městem 
budou díky tomu ještě krásnější. Těším se 
na ně.    

Hezké podzimní dny, Váš 

Jiří Stodůlka 
starosta Frýdlantu
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Cizí jazyk se děti ve Frýdlantě učí nově 
v moderní multimediální učebně

Nová jazyková učebna vznikla díky 
MAS Frýdlantsko z.s. a projektu 
nazvanému „Modernizace učebny 
pro výuku cizích jazyků a konektivita 
ZŠ, Frýdlant“, registrační číslo 
projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075
/0012607. „V rekonstruované učebně 
začaly práce demontáží podlahy a 
realizací všech elektrických rozvodů 
pro každý pracovní stůl samostat- 
ně a přípravou elektroinstalace pro 
tabuli a dataprojektor. Dále byly 
upraveny rozvody topení a vnitřní 
stěny. Kolem umyvadla byla stěna 
obložena obkladem a sokly se dočkaly 
nátěru. Poté bylo položeno lino- 
leum a učebna byla vymalována.  
Do místnosti se následně vrátila 
původní svítidla, která byla vyhovující. 
Pak už byl přivezen a osazen nábytek a 
technologie pro výuku cizích jazyků. 
Její součástí jsou stoly, židle, počítače a 
s tím spojené další technické věci, jako 
sluchátka s mikrofonem, webkamery, 
dataprojektor, softwary, tabule a skříně 
pro učební pomůcky,“ vypočítává Bc. 
Zdena Ubiasová, technik investičního 
oddělení Městského úřadu Frýdlant.

Učebna tak obsahuje kompletní 
vybavení pro projekci, technologie 
jazykové laboratoře se sdílením 
obrazu a zvuku, stoly a židle pro 
žáky, soustředěné do takzvaných 
hnízd pro čtyři žáky najednou, nebo 
třeba katedru učitele, do které jsou 
instalovány technologie jazykové 
učebny, jako třeba prezentační 
počítač, stolní vizualizér, datový 

switch a komponenty jazykové 
laboratoře.

„Učebna slouží od začátku tohoto škol-
ního roku všem žákům ZŠ Frýdlant  
od 1. do 9. ročníku, využívají ji i účast-
níci zájmových kroužků, které nabízí  
Dům dětí a mládeže Frýdlant,“ 
říká ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant  
Mgr. Bc. Petr Kozlovský. 

V rámci realizace druhé části 
projektu, konektivity, pak došlo k cel- 
kové optimalizaci a modernizaci 
řešení propojení wifi pracovišť 
školy v ulici Husova a také v ulici 
Bělíkova. Kompletně byly zasíťovány 
učebny a kabinety vyžadujících na- 
pojení na internet. Nevyhovující ře- 
šení bylo nahrazeno moderními 
technologiemi, jakými jsou například 
optické kabely.  

„Práce na vzniku nové učebny pro

Moderní učebnu cizích jazyků má od tohoto školního roku pracoviště ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant v Husově  
ulici. Vznikla v přízemí základní školy a pojme až 32 žáků. Učebna je vybudována díky projektu, 
financovanému z Integrovaného regionálního operačního programu a dětem nabízí nejnovější 
technologie, které jim pomáhají interaktivní formou zvládat výuku cizího jazyka.

Nová jazyková učebna vznikla díky projektu nazvanému „Modernizace učebny pro výuku cizích jazyků a konektivita ZŠ, Frýdlant“, 
registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012607, název výzvy 5. výzva MAS Frýdlantsko-IROP-Modernizace škol II. 

výuku cizích jazyků a počítačů začaly 
v průběhu února, spolu s konektivi- 
tou ZŠ skončily v červenci. Celkové 
náklady projektu jsou ve výši zhruba 
5 milionů a 350 tisíc korun, přičemž 
dotace z IROPu činí 95% nákladů. 
Zbytek byl uhrazen z městského 
rozpočtu. Jsme za podobné projekty 
velmi rádi, protože děti díky nim 
získávají lepší a podnětnější prostředí 
pro výuku a věřím, že je učení cizích 
jazyků v této třídě baví daleko více, 
než dříve v klasických učebnách,“ 
podotýká starosta Frýdlantu Jiří Sto-
důlka.    
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Frýdlantský park hostil první  
ročník soutěže Jizerský dřevorubec

„K soutěži studentů lesnických oborů  
v práci s motorovou pilou jsme se moh- 
li letos vrátit po dvouleté pauze způ-
sobené pandemií koronaviru. Za tu 
dobu se změnilo prostředí soutěže. Dříve 
jsme totiž soutěž pořádali v Hejnicích a 
jmenovala se Hejnický dřevorubec, 
po přesunu lesnických oborů z od-
loučeného pracoviště v Hejnicích  
do Frýdlantu jsme přesunuli i soutěž a 
to do frýdlantského městského parku. 
Nově se tak jmenuje Jizerský dřevo-
rubec. Věřím, že jí to na atraktivitě 
neubralo, spíše naopak. Kromě 
soutěžních disciplín jsme totiž pro ve-
řejnost připravili na druhý soutěžní 
den i pestrý doprovodný program, 

výrobků a květinové vazby nebo 
třeba jízdu na traktůrcích. „Velmi mě 
těší, že se na akci přišlo podívat takové 
množství dětí z mateřských i základních 
škol Frýdlantu a také široká veřejnost a 
že si všichni akci i přes proměnlivé počasí 
užili,“ dodává ředitel SŠHL Frýdlant. 

„Střední škola hospodářská a lesnická 
se organizace akce ujala velmi zod-
povědně a na průběhu soutěže to bylo 
vidět. Věřím, že se i z Jizerského dřevo-
rubce stane tradiční akce a že se podaří 
naplnit plány na její rozšíření a ještě 
větší propojení s veřejností, která by 
si mohla některé disciplíny ve vložené 
soutěži také vyzkoušet. Už se na příští 

Šestnáct soutěžních týmů ze sedmi lesnických škol naší republiky bojovalo ve středu 13. a ve čtvrtek  
14. října 2021 v městském parku ve Frýdlantu o nejlepší umístění v prvním ročníku souteže Jizerský 
dřevorubec. Soutěž uspořádala Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant. Kromě podívané na práci 
studentů s motorovou pilou nabídl Jizerský dřevorubec návštěvníkům akce ve čtvrtek 14. října také 
doprovodný program, během kterého mohli jezdit na traktůrcích, ochutnat oceněné regionální potraviny 
nebo se podívat na exhibici profesionálních závodníků ve sportu s motorovou pilou.

čítající mimo jiné třeba atraktivní 
ukázku disciplín Stihl Timbersports  
v podání republikových mistrů v tom-
to dřevorubeckém sportu Martina 
Roušala, který je zároveň pedagogem 
naší školy a Martina Komárka,“ říká 
ředitel Střední školy hospodářské a 
lesnické Frýdlant Ing. Miroslav Kudrna. 

Jizerský dřevorubec čítal pět sou-
těžních disciplín, a sice kácení, přesný 
řez, kombinovaný řez, výměna řetězu 
a odvětvování. Doprovodný program 
nabídl edukativní stánek Lesů ČR, 
Střední školy hospodářské a lesnické, 
nestátní organizace MASiF, ukázku 
lesnické techniky, prodej regionálních 
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druhý ročník moc těším,“ říká za město 
Frýdlant starosta Jiří Stodůlka. 

Záštitu nad Jizerským dřevorubcem 
přebral náměstek hejtmana Libe-
reckého kraje pověřený řízením 
resortu školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti a místo-
starosta Frýdlantu, Ing. Dan Ramzer. 
„Jsem rád, že se frýdlantská Střední 
škola hospodářská a lesnická nebála 
soutěž žáků lesnických škol v práci 
s motorovou pilou uspořádat, přestože 
doba je s ohledem na koronavirová 
opatření stále nejistá. Z důvodů opatře-
ní se tak letošního ročníku nemohli 
zúčastnit zahraniční studenti, přestože 
to bylo plánované. Věřím ale, že se v pří- 
štím roce situace už vrátí k normálu a 
bude možné Jizerského dřevorubce 
uspořádat jako soutěž mezinárodní, 
což by jí dodalo ještě větší lesk a pres- 
tiž,“ přeje si Dan Ramzer. 

V prvním ročníku Jizerského dřevo-
rubce se podařilo v konkurenci žáků 
z celé republiky vybojovat místním 
studentům SŠHL Frýdlant přední 
příčky. V celkovém pořadí jednotlivců 
i družstev dokonce frýdlantští brali 
zlato. V soutěži družstev díky týmu 
SŠHL Frýdlant A, který tvořili Petr  
Šolc a Jakub Bartoš a v soutěži 
jednotlivců se oba hoši umístili  
na prvních dvou místech, když Petr 
Šolc bral zlato a Jakub Bartoš stříbro. 
Podrobné souhrnné výsledky jsou  
v tabulkách. 
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Konečné pořadí družstev :: Junior

Pořadí Název družstva Členové družstva Poč. soutěž. Body

1 SŠHL Frýdlant A Petr Šolc, Jakub Bartoš 2 2600

2 SLŠ Žlutice Martin Hutaj, Václav Pěnkava 2 2203

3 ČLA Trutnov David Ducháček, Markus Hurák 2 1644

4 SLŠ a SOU Křivoklát Jindřich Nociar, Pavel Šimek 2 1625

5 VOŠL a SLŠ Písek Jiří Jůzek, Šimon Pícha 2 1616

6 SŠHL Frýdlant B Daniel Štichhauer, Jakub Jakl 2 1353

7 SLŠ a SOŠ Šluknov Jiří Brož, Jan Demeter 2 1283

8 SOŠ a strojírenská Šternberk Lukáš Granát, Dominik Palíšek 2 1138

Celkem 8 družstev

Konečné pořadí jednotlivců :: Junior

Pořadí Číslo Jméno Příjmení Země Družstvo Body

1 5 Petr Šolc Česká republika SŠHL Frýdlant A 1359

2 9 Jakub Bartoš Česká republika SŠHL Frýdlant A 1241

3 2 Václav Pěnkava Česká republika SLŠ Žlutice 1120

4 15 Martin Hutaj Česká republika SLŠ Žlutice 1083

5 3 Šimon Pícha Česká republika VOŠL a SLŠ Písek 984

6 1 Markus Hurák Česká republika ČLA Trutnov 958

7 7 Jan Demeter Česká republika SLŠ a SOŠ Šluknov 829

8 16 Pavel Šimek Česká republika SLŠ a SOU Křivoklát 828

9 6 Daniel Štichhauer Česká republika SŠHL Frýdlant B 804

10 4 Dominik Palíšek Česká republika SOŠ a strojírenská Š 802

11 11 Jindřich Nociar Česká republika SLŠ a SOU Křivoklát 797

12 14 David Ducháček Česká republika ČLA Trutnov 686

13 12 Jiří Jůzek Česká republika VOŠL a SLŠ Písek 632

14 10 Jakub Jakl Česká republika SŠHL Frýdlant B 549

15 13 Jiří Brož Česká republika SLŠ a SOŠ Šluknov 454

16 8 Lukáš Granát Česká republika SOŠ a strojírenská Š 336

Celkem 16 závodníků

mp
Foto: Marek Sekáč
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Tajný výlet zavedl tentokrát frýdlantské 
aktivní seniory do Harrachova
Znovu na společný tajný výlet mohli 
po dvou letech opět vyrazit aktivní 
senioři Frýdlantu. Pauza vynucená 
pandemií koronaviru a vládními 
opatřeními tajné výlety v loňském a 
předloňském roce neumožnila, o to 
radši usedala ve středu 22. září 2021 
padesátka frýdlantských aktivních 
seniorů do autobusu a nechala se 
unášet neznámo kam. 

„Tajný výlet jsme v minulosti pro ak-
tivní seniory organizovali dvakrát  
v roce. Jednou jen pro naše frýdlantské, 
podruhé společný s aktivními seniory 
z Liberce či Jablonce nad Nisou. Bohu-
žel koronavirová pandemie nám neu-
možnila se v minulých dvou letech příliš 
setkávat, proto jsme rádi, že se letos  
už tajný výlet podařilo uskutečnit,“ říká 
místostarosta Frýdlantu Dan Ramzer, 
který se akcí pro seniory účastní 
pravidelně. Výlet je pro účastníky  
do poslední chvilky opravdu tajný, 
kde jsou, zjistí až podle tabule u silnice 
přímo na místě. „Letos jsme pro tajný 
výlet vybrali Harrachov a tématem bylo 
především sklářství a lyžování. Nejdřív 
jsme si proto prohlédli sklárnu Novo-
sad a syn a pak jsme se setkali v hotelu 
Praha při obědě s rodinou Plocových. 
O Harrachovu jsme hovořili s bývalým 
starostou tohoto města a současným 
zastupitelem Tomášem Plocem, s jeho 
bratrem Pavlem Plocem, skokanem  
na lyžích a s tatínkem také Pavlem 
Plocem, ale biatlonistou, jsme zase 
mluvili o lyžování. Beseda to byla velmi 
zajímavá a přínosná,“ dodává Dan 
Ramzer. 

Poté senioři navštívili Ski muzeum 
bratrů Slavíkových. „Původně jsme 
měli v plánu jízdu lanovkou a návštěvu 
Mumlavských vodopádů, nicméně 
počasí bylo tak ošklivé a studené, že jsme 
se rozhodli spolu se seniory program 
změnit. A byli jsme rádi, protože Ski mu-
zeum je opravdu moc hezky udělané a 
i když je poměrně malé, najdete tam 

opravdu velkou spoustu zajímavých  
věcí a hezky uspořádaných,“ uzavírá 
matrikářka Městského úřadu Frýdlant 

Ivana Sitzberger, která má seniorské 
akce za město na starosti. 
mp
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Od mlýnů k továrnám 
údolím Smědé
V České republice na začátku října 
proběhl už jedenáctý ročník festivalu 
Den architektury. U nás ve Frýdlantě 
to byl v pořadí druhý. Byl připraven 
formou cyklovýletu a po trase okolo 
Smědé  mapoval zajímavé technické 
stavby.

Naším průvodcem byl renomovaný 
odborník Dr. Petr Freiwillig z Odboru 
péče o památkový fond NPÚ v Liberci, 
který se tímto tématem zabývá a jehož 
kniha „Od mlýnů k továrnám: výrobní 
stavby na Frýdlantsku“ je beznadějně 
vyprodaná.

Od bývalého mlýna u Tesca jsme 
se vydali k Zámeckému rybníku, 
kde Dr. Freiwillig hovořil o prvních 
průmyslových stavbách ve Frýdlantě 
v režii zámeckých pánů, jako byl 
mlýn, kovárna, pivovar. Pod zámkem 
také vznikla nejstarší výroba textilu a 
provazů ve Frýdlantě a kousek proti 
proudu Smědé v Tamplu bělidlo.

Postupně jsme přejeli až k bývalé 
textilce rodiny Richterů v Raspenavě, 
minuli jsme porcelánky v Luhu, pak 
v Hejnicích textilní závody rodiny 
Fritschů.

Celý výlet byl zakončen v Jizersko-
horském technickém muzeu v Bílém 
Potoce. Rozsáhlou sbírkou různých 
technických památek (letecké motory, 
textilní stroje, strojovna a kotelna 
přímo v objektu bývalé textilky) a 
zajímavou expozicí pletacích strojů, 
šicích strojů, prvních praček i mandlů 
nás provedl sám majitel objektu, pan 
Pavel Šercl.

Příští rok připravíme ke Dni archi-
tektury nové téma týkající se Frýd-
lantska a doufáme, že se k nám naši 
spoluobčané přidají v hojnějším 
počtu.  

Organizátoři 
Jan Hlávka a Zdena Hrdinová

Den  
architektury
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Výlet s naším domovem do ZOO 
Dvůr Králové nad Labem
V sobotu ráno jsme se probudili a měli 
jsme přichystané batůžky se svači-
nou. Tety nám oznámily, že jedeme  
na výlet. Bylo to velké překvapení. 
Odjížděli jsme z autobusového nádra-
ží. Jeli jsme cca 2 hodiny, cesta byla 
plynulá, nikomu nebylo špatně.

Konečně jsme dojeli do cíle. Po dlouhé 
cestě jsme zastavili u ZOO Safari  
ve Dvoře Králové. Paní ředitelka  
pro nás připravila tajný výlet za zví-
řaty. Byli jsme natěšení! Před vstupem 
jsme se ještě nasvačili, každý jsme 
měli to, co jsme si na výlet připravili. 
Většinou to byla houska, chléb nebo 
rohlíky. Jedna moc hodná teta nám 
dokonce upekla buchtu. 

Jeli s námi celkem 3 tety a paní ředi-
telka. Také jsme se dozvěděli, že jsme 
adoptovali zvířátko – Oslíka zakrslého. 
Byli jsme moc rádi. 

Dosvačili jsme a velké děti si každý vzal 
na starost jedno malé dítě, které musel 
po celou dobu v ZOO hlídat. Přišli 
jsme tam a první zvířátko, které jsme 
viděli, byl plameňák. Malé děti byly 
udivené a spousta velkých taky. Viděli 
jsme plno dalších krásných zvířátek, 
hady, žáby různé druhy ptáků, různé 
druhy opiček. Udělali jsme si taky 
malou přestávku u vláčku. Malé děti 
nasedly a k nim se přidaly dvě velké 
holky. Byla to sranda, děti pokaždé co 
projížděly kolem tet a ostatních dětí, 
mávaly a pokřikovaly a tety byly rády, 
že se tak dobře baví a že se jim to líbí. 
Prošli jsme další cesty, kde byla další 
spousta zvířátek. Už jsme měli hlad, a 
tak nás tety pozvaly na párek v rohlíku 
nebo na hranolky. Většina dětí si dala 
hranolky. Bylo to vynikající, pochutnali 
jsme si a po dobrém jídle jsme se 
odebrali na hřiště. Po cestě jsme viděli 
například buvoly a další jiná zvířátka. 
Na hřišti běhaly jak malé, tak i velké 
děti. Všichni jsme si to moc užili. 
Paní ředitelka nám u hřiště koupila 
zmrzlinu, moc dobrou, smetanovou. 
Moc nám všem chutnala. Po zmrzlině 
jsme vyrazili dál, viděli jsme žirafy, 

zebry, hrochy a další zvířata. Po cestě 
zpět ze hřiště jsme si řekli, že už 
pojedeme zpět domů. Velké děti si 
ještě šly koupit něco dobrého a malé 
děti šly s tetami k autobusu. Když jsme 
se všichni u autobusu sešli, dostali 
jsme ještě odměnu – nádherný blok  
s obrázky zvířat, které jsme mohli 
vidět v ZOO a také tužku se vzory. 

Paní ředitelce a tetám jsme všichni 
poděkovali a vyrazili jsme na cestu 
domů. Všichni jsme dorazili v pořád-
ku.  

Adéla B. (13 let)
DD Frýdlant 
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Okénko zastupitelů
Vážení čtenáři Frýdlantského 
zpravodaje, 

je listopad a začínáme bilancovat co 
se nám v tomto roce podařilo, co ne a 
chystáme se velmi intenzivně na rok 
příští.

Jsme moc rádi, že jsme se mohli  
v létě i během celého podzimu potká-
vat. Povedla se spousta kulturních a 
sportovních akcí, které město zorga- 
nizovalo nebo podpořilo. Naplno běží 
společenský život, a co je důležité, 
fungují školy. 

Děkujeme Vám za Vaše podněty  
při pravidelném setkávání a pozvání 

na Vaše akce sportovců, zahrádkářů, 
turistů, baráčníků. Velké poděkování 
patří také našim školám, Gymnáziu i 
SŠHL, které velmi kvalitně reprezentují 
naše město. 

Děkujeme za Vaši účast i Vaše hlasy 
v říjnových volbách do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR. 
V plném proudu je příprava rozpočtu 
města na rok 2022. Připravujeme 
další zlepšení podmínek na školách, 
investice do infrastruktury a komu-
nikací a jedním z největších úkolů 
je obnova Městské policie Frýdlant, 
poté, co nám tuto službu vypovědělo 
Statutární město Liberec.

Děkujeme, že sledujete dění v našem 
městě a přicházíte neustále s novými 
nápady, které mají potenciál zlepšit 
kvalitu života v našem krásném a Vámi 
bohatém městě.

Za zastupitele města zvolené za ODS

Ing. Dan Ramzer  

FRÝDLANT 

97.4 FM | R-LBC 
liberec.rozhlas.cz |  
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Další česko-polské cvičení hasičů  
proběhlo v polském Piensku

Na projektu spolupracují za českou 
stranu čtyři sbory dobrovolných 
hasičů z Frýdlantska. Vedle Sboru 
dobrovolných hasičů Frýdlant jsou 
to také dobrovolní hasiči z Heř- 
manic, Kunratic a Dětřichova. 
Všechny tyto obce měly na cvičení 
své zástupce. 

„První setkání projektu proběhlo  
v sobotu 18. září 2021 v polské obci 
Bielawa Dolna. Čeští i polští hasiči si zde 
vyměnili zkušenosti v boji proti nemoci 
Covid 19 a zkušenosti z požárních 
výcviků na české i polské straně,“ říká  
za investiční oddělení Městského 
úřadu Frýdlant, které na projektu 
spolupracuje, Milan Kysela.

Třetí cvičení se uskuteční začátkem 
listopadu na Státním hradu a zámku 
ve Frýdlantě a půjde o jednodenní 
mezinárodní taktické cvičení hasičů, 
zaměřené na hašení požáru v objektu 
historické památky. 

Mikroprojekt je financován z Evrop- 
ské unie / Evropského fondu pro re- 
gionální rozvoj / Fondu mikro-
projektů v Euroregionu Nisa, reali-
zovaného v rámci programu Interreg 
V-A Česká republika – Polsko.  

mp
Foto: Milan Kysela

Druhé setkání v rámci česko-polského projektu „Nisa, Smědá, Oleška – řeky, které nás spojují (hasičská 
cvičení – zásah v budově historické památky)“ reg. č.  CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002459, proběhlo  
v sobotu 16. října 2021 v polském městě Piensk. Tentokrát šlo o setkání, které zahrnovalo nejen teore-
tické školení, ale i praktické cvičení v areálu základní školy. Byl simulován zkrat v elektrickém vedení  
v horní části školy, kdy mělo dojít k zahoření, a byla nutná evakuace skupinky asi 20 osob z budovy školy. 
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Šestý ročník Okurkiády vyhrála 
ve Frýdlantu Hedvika Mourková

Hodnocení a vyhlášení Okurkiády 
2021 probíhalo jako již tradičně 
v klubovně Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu Frýd-
lant v kolonii za nemocnicí. Porota 
hodnotila vůni okurek, jejich vzhled, 
chuť i to, jak jsou okurky křupavé. 
Letos se do Okurkiády přihlásilo  
14 soutěžících. Porota netušila, čí 
vzorek se schovává pod jednotlivými 
čísly. Jména těch, kdo okurky naložili, 
byla k číslům přiřazena až po uzavření 
bodování, po rozlepení zapečetěné 
obálky.

„Hodnocení okurek je rok od roku 
složitější, protože okurky jsou každým 
rokem lepší,“ povzdechla si s úsměvem 
při sčítání bodů tajemnice městské-
ho úřadu Veronika Bubeníčková.  
A za pravdu jí dal i starosta města Jiří 
Stodůlka: „Ve Znojmě musejí blednout 
závistí, protože tak dobré okurky jako 
my tady ve Frýdlantě, nemají ani tam.“ 
On sám si pochvaloval hlavně to, že 
většina okurek je spíše kyselejších. 
„Soutěžící mě asi minule poslouchali, 
když jsem prozradil, že moji favorité 
mezi okurkami jsou ty hodně kyselé,“ 
řekl se smíchem.

Místostarosta města Dan Ramzer 
vyzdvihl vzhled okurek naložených 
do zavařovacích sklenic. „Okurky 
jsou ve sklenicích krásně narovnané, 
přizdobené, jejich design je prostě 
dokonalý a ladí oku. A to u všech 
soutěžních vzorků, i v tomto směru je 

Šestý ročník Okurkiády, tedy soutěže o nejlepší doma naložené okurky, vyhrála ve Frýdlantu Hedvika 
Mourková. V pátek 24. září 2021 o tom rozhodla během hodnocení porota složená ze starosty Frýdlantu 
Jiřího Stodůlky, místostarosty Dana Ramzera a tajemnice Městského úřadu Frýdlant Veroniky Bubeníčkové. 
V tajném hodnocení pak druhý nejvyšší počet bodů získala Marie Korečková a třetí nejvyšší počet bodů  
Petr Gampera.
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rok od roku těžší hodnotit, které okurky 
jsou nejhezčí.“

Soutěž o nejlepší doma naložené 
okurky Okurkiáda se letos se ve Frýd- 
lantě konala pošesté, teprve popáté 
však jako soutěž pro širokou veřejnost. 
Vítězka prvního místa získala vedle 
diplomu i poukázku na večeři  
v hodnotě 1 000 korun, druhá v pořadí 
poukázku na večeři v hodnotě 500 
korun a soutěžící, který se umístil 
na třetím místě, si pak domů odnesl 
poukázku na filmy do městského kina 
v hodnotě 250 korun.

„Chci poděkovat všem, kteří se Okur-
kiády letos zúčastnili, a můj dík patří 
i porotě. Letošní ročník byl opět 
povedený. Po loňské špatné úrodě 
okurek byla letos příroda k pěstitelům 
přívětivější a odrazilo se to i na počtu 
přihlášených vzorků. Oproti loňským 
šesti soutěžním vzorkům je letošních 
14 nádherných. I když na rok 2019 jsme 
letos nedosáhli, tehdy se do soutěže 
přihlásilo hned 17 soutěžících. Uvidíme, 
jestli se tento počet podaří příští rok 
vyrovnat nebo dokonce překonat,“ těší 
se za Základní organizaci Českého 
zahrádkářského svazu Frýdlant v Če-
chách Jitka Stárková.

„Já bych chtěl na oplátku poděkovat 
místní organizaci zahrádkářů, že 
ve spolupráci s městem tuto akci 
pravidelně připravují a starají se všem 
příchozím i o občerstvení. Pro nás je 
vyhodnocování Okurkiády vždycky 
dvojitá radost. Jednak se můžeme zase 
společně potkat a pak také můžeme 
ochutnat aktuální úrodu okurek. Na to 
se vždycky všichni moc těšíme a můžu 
vám zodpovědně říct, že ta letošní byla 
opravdu povedená,“ uzavírá starosta 
Frýdlantu.

mp
Foto: mp
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Volejbalové sezóna  
v plném proudu

V minulém čísle zpravodaje jsme vám 
přiblížili, jak probíhalo soustředě- 
ní našich žaček a jaké soutěže jsme 
přihlásili. Tentokrát se podíváme na to, 
jak se nám doteď daří a co máme  
v plánu.

Naše starší žákyně odehrály další kolo 
krajského přeboru. A opět velice 
úspěšně. Na turnaji v Mnichově Hra- 
diště jsme odehráli tři zápasy s nás-
ledujícími výsledky:

Vrtule Frýdlant x SK Ještědská  
– 2:0 (20, 21)

Vrtule Frýdlant x TJ Turnov „B“  
– 2:0 (18, 18)

Vrtule Frýdlant x TJ Turnov „A“ 
– 0:2 (-25, -15)

Rádi bychom připomněli, že další 
kolo se odehraje v neděli 7/11/2021  
v tělocvičně SŠHL ve Frýdlantě. 
Tímto vás všechny zveme, abyste 
přišli naše děvčata podpořit.

Naše mladší žákyně, které hrají  
krajský přebor čtyřek, odehrály 
další turnaj těsně před uzávěrkou, a 
to v neděli 17/10 v Novém Boru. 
Tým složený z kapitánky Klárky 
Formánkové, Marti Moudré, Gabči 
Peterové, Nelči Capuličové a Amálky 
Brynychové si vedl více než dobře. 
Poměrem 2:0 porazily oba domácí 
týmy i tým z SK Ještědská. S týmy 
Schrödingerova Institutu a Mnicho-
vým Hradiště pak remizovaly. 

Krajský přebor mužů - útočí Tomáš Zahradník
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Valná Hromada spolku Vrtule Frýdlant, z.s.

Tým mladších žaček v Novém Boru. Horní řada zleva: Amálka Brynychová, 
Gabča Peterová, Marťa Moudrá, Nelča Capuličová. Dole Klárka Frománková

Celkově to vyneslo 2. místo. A to je 
opravdová paráda.

Rozběhly se také soutěže dospělých. 
V soutěži smíšených družstev (Ama-
térská Volejbalová Liga) si Vrtule 
Frýdlant také nevedly zle. Získaly  
7 bodů z 12ti možných (dvě výhry a 
dvě porážky) a drží se tak uprostřed 
tabulky. Podobným způsobem si 
vedli i naši muži, kteří v sobotu 16/10 
přivítali TJ Vysoké nad Jizerou. První 
zápas jsme sice prohráli 1:3, ale  
v tom druhém jsme zabrali a dokázali 
jsme zvítězit 3:2. Bohužel se 2 týmy  
na poslední chvíli ze soutěže odhlá- 
sili a v krajském přeboru mužů je tedy 
pouze 6 družstev.

Vzhledem k uvedeným změnám 
přikládám aktualizované termíny zá- 
pasů. Tělocvična SŠHL Frýdlant. 
Úvodní zápasy začínají vždy v 10:00 
hodin, odvety pak obvykle 45 minut 
po skončení prvního zápasu:

Sobota 13/11: 
Vrtule Frýdlant  
x Spartak Smržovka

Sobota 27/11: 
Vrtule Frýdlant  
x TJ Vysoké nad Jizerou

Sobota 11/12:   
Vrtule Frýdlant  
x TJ Bižuterie Jablonec n/N

Přinášíme také jednu novinku z vedení 
spolku. V pátek se konala 6. Valná  
Hromada spolku Vrtule Frýdlant. 

Do výboru byli zvoleni tito zástupci:

Předseda Matěj Drechsler
Místopředseda Jan Žambera
Pokladník Simona Briestenská  

Za Vrtule Frýdlant
Matěj Drechsler
předseda spolku
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Frýdlantští hasiči zářili na mistrovství 
ČR ve vyproštění. Vybojovali stříbro!

Pro každé soutěžní družstvo byl  
na mistrovství tradičně připraven 
jiný scénář, který věrně simuloval 
dopravní nehodu se zaklíněnou zra-
něnou osobou ve vozidle. Úkolem 
velitelů družstev bylo vyřešit, 
jak bezpečně, efektivně a rychle 
vyprostit osobu pomocí hydrau- 
lických rozpínáků, nůžek a dalších 
nástrojů a poskytnout jí před-
lékařskou první pomoc. Týmy měly 
na rozlousknutí zapeklitých a těž- 
kých scénářů, které simulují reálné 
podmínky při dopravních nehodách, 
časový limit 20 minut. Rozhodčí 
hodnotili taktiku zásahu, techniku i 
charakter první pomoci.

S úkolem si nejlépe poradila Jed- 
notka sboru dobrovolných hasičů 
Velešín z Jihočeského kraje, frýd-
lantští svým téměř bezchybným 
výkonem vybojovali místo druhé a 
na třetí příčce skončila jednotka 
dobrovolných hasičů ze Zbirohu  
v Plzeňském kraji.

Frýdlantský tým soutěžil ve složení 
Oto Pavlík, Petr Čuban, Stanislav 
Burgr a Jaroslav Němec a vylosoval 
si soutěžní číslo 5, tedy scénář,  
ve kterém bylo jedno auto na střeše a 
druhé na boku, které bylo přiraženo  
k boku vozidla na střeše. Auto 
otočené koly vzhůru mělo navíc velmi 
promáčknutou středu do interiéru 
vozu. „Začátek našeho soutěžního 
pokusu byl pro nás poměrně stresový. 
Nemohli jsme skoro minutu a půl najít 
zraněnou osobu, kterou se režisérovi 
scénáře podařilo schovat velmi pečlivě. 
Byla v přední části vozu, zadkem  
na volantu, vpáčená mezi přední 
sedačky a v bezvědomí, takže  
na naše výzvy a volání nereagovala. 
Střecha byla tak nízko, že zraněnou 
nebylo možné vidět bočním okýnkem 
na straně, která byla volná a  
na druhé straně stínilo výhledu  
do automobilu druhé auto postavené 
na bok a přiražené těsně k autu  
na střeše,“ popisuje počáteční potíže 

velitel soutěžního týmu Oto Pavlík. 
Zraněnou se podařilo v automobilu 
najít až poté, co bylo auto na boku 
převráceno na všechna čtyři kola, a 
výhled do druhého automobilu 
z boku se uvolnil. „Ihned poté, co 
jsme zraněnou našli, jsme zahájili 
její vyprošťování a ženy se ujal náš 
zdravotník,“ dodává velitel družstva. 
I zdravotníkovi ale komplikovala 
práci střecha vražená do prostoru 
kabiny. „Bylo tam opravdu velmi 
málo místa, vlastně jsem do prostoru 
dostal jen hlavu, jedno rameno a ruku. 
Raněná byla v počátku v bezvědomí, 
proto jsem provedl záklon hlavy, a 
když se rozdýchala a nabyla vědomí, 
podal jsem jí kyslík a dále jí udržoval 
při vědomí. Ostatní z týmu mezitím 
vytvářeli přes páté dveře místo, kterým 
jsme posléze zraněnou z automobilu 
vyndali,“ říká zdravotník týmu Petr 
Čuban. Vše se podařilo ještě před 
uplynutím časového limitu, v čase 
18:56:79.

Skvělého úspěchu dosáhli v sobotu 25. září 2021 frýdlantští dobrovolní hasiči v Praze na Mistrovství 
ČR ve vyprošťování u dopravních nehod jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Frýdlantský  
tým, který letos opět vyhrál krajské kolo soutěže a nominoval se tím na republikové mistrovství, 
skončil v konkurenci dalších 13 týmů z celé republiky na skvělém druhém místě.
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Už po ukončení soutěžního pokusu 
zavládla v týmu spokojenost. „Před 
námi bylo ještě 9 týmů, ale rozhodčí nás 
během závěrečného briefingu chvá- 
lili a vytkli nám jen pár drobností a 
sami jsme měli z tohoto soutěžního 
pokusu velmi dobrý pocit. Říkal jsem 
si, že i když to necinkne, budu z naším 
výkonem spokojený,“ dodává Čuban. 
Bodování rozhodčích nakonec roz-
hodlo o tom, že si frýdlantský tým 
vybojoval na mistrovství republiky 
druhou příčku. „Z výsledku jsme nad-
šení. Na republiková klání jezdíme  
od roku 2011, koná se vždy jednou  
za dva roky a zatím jsme byli nejlépe 
šestí. Letos jsme se ale připravovali 
velmi tvrdě, dokázali jsme tím některé 
úkony zautomatizovat, což je při sou-
těžním výkonu vždy skvělé. A vyplatilo 
se. Konečně jsme dosáhli vytoužené- 
ho místa na stupních vítězů. Sluší se 
proto poděkovat jak klukům z týmu tak 
všem, kteří nám s přípravou na soutěž 
jakkoli pomáhali,“ uzavírá velitel tý- 
mu Oto Pavlík.

Pro frýdlantské hasiče to ale není 
jediný úspěch, kterého v sobotu 
25. září 2021 v Praze na výstaviš- 
ti v Holešovicích dosáhli. Zároveň  
s mistrovstvím ČR dobrovolných 
hasičů totiž na výstavišti pro-
bíhala i soutěž ve vyproštění osob 
z havarovaných vozidel profesio-
nálních hasičů, nazvaná Memoriál 
Františka Kohouta. Té se účastnili 
zástupci všech krajů a také jednotky 
HZS Škoda auto, HZS DPP Praha a 
HZS Správa železnice.

V této konkurenci se jako nejlepší 
velitel soutěžního družstva prosadil 
starosta SDH Frýdlant a člen 
výjezdové jednotky SDH Frýdlant 
Zdeněk Průša, který je profesionál- 
ním hasičem na stanici Jablonec  
nad Nisou a se svým týmem repre-
zentoval Liberecký kraj. Přestože 
jeho tým skončil v soutěži na pátém 
místě, byl Zdeněk Průša jedno-
značně vyhodnocen rozhodčími jako 
nejlepší velitel ze všech týmů z celé 
republiky.  

mp 
Foto: mp, HZS ČR
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Středisko výchovné péče  
Frýdlant slaví 5 let od vzniku a 
zve na Den otevřených dveří
Středisko slaví v tomto roce své první 
půlkulatiny. V prosinci tomu bude již 
5 let, co SVP funguje, a to především 
díky finanční podpoře Mikroregionu 
Frýdlantsko, který pravidelně přis-
pívá na jeho provoz. Významné 
výročí připomene už 2. prosince 
Den otevřených dveří, na který jsou 
zváni jak kolegové z řad pracovníků 
v pomáhajících profesích, tak peda-
gogové (v průběhu dopoledne) a 
samozřejmě i široká veřejnost  
(od 14:00 do 17:00). 

Za dobu působení jsme se potkali 
s 587 klienty, převážně s dětmi, 
dospívajícími a jejich zákonnými 
zástupci. Stále častěji také pracujeme 
s pěstounskými rodinami či dětmi  
v ústavní péči, obracejí se na nás školy, 
dětské domovy, soudy i pracovníci 
OSPOD. 

Věříme, že námi preferovaný tera- 
peutický přístup může našim 
klientům pomoci v řešení jejich 
obtíží, stále častěji se nám totiž 
stává, že noví klienti přicházejí  
na doporučení někoho známého, kdo 
s námi má osobní zkušenost. Chceme 
být zařízením otevřeným všem bez 
rozdílu, tak, aby se všichni klienti cítili 
vítáni a vyslyšeni a zároveň mohli své 
starosti sdílet v důvěrném prostředí.

V konzultacích a terapiích se nej-
častěji setkáváme s rodinnými, osob- 
nostními a školními obtížemi, pomá- 
háme rodinám v rozvodových a po-
rozvodových situacích. Konkrétními 
tématy bývají vztahy s rodinou, 
blízkými či ve školním prostředí, 
provázíme klienty v osobních krizích, 

zásadních životních změnách, ob-
dobích hledání identity. Pracujeme 
s psychosomatickými obtížemi, rizi-
kovým a závislostním chováním u dětí 
i jejich rodičů. Reflektujeme aktuální 
problémy ve společnosti a dokážeme 
se jim přizpůsobit. Jako velkou 
výhodu vnímáme dobrou místní a 
časovou dostupnost ve srovnání 
s obdobnými službami na Liberecku. 
Jako školské zařízení poskytujeme 
naše služby bezplatně.

Další cílovou skupinou jsou školy a 
pedagogičtí pracovníci. Díky navá-
zání dobré spolupráce se školami 
ve Frýdlantském výběžku jsme 
mohli realizovat programy pro třídní 
kolektivy ve více než 50 třídách. 

Podařilo se nám začít s progra- 
my dlouhodobé primární prevence  
na všech druhostupňových školách 
v regionu. V zařízení také probíhají 
dětské vrstevnické skupiny, supervize 
a metodická vedení pro pedagogy.

Doufáme, že Středisko výchovné 
péče bude i v průběhu dalších let 
nabízet podporu a pomoc dětem, 
dospívajícím a jejich rodinám v ná-
ročných životních situacích.  

Za Středisko výchovné péče
Eva Janíková Koubková

Tým Střediska výchovné péče
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Po dvou letech se mohli  
v Besedě opět sejít jubilanti

Z rukou matrikářky Městského 
úřadu Frýdlant Ivany Sitzberger 
obdrželi jubilanti pamětní list, od 
starosty města Jiřího Stodůlky a 
místostarosty Dana Ramzera pak 
dostali květinu. Všichni tři přidali 
i gratulaci. „Ke slavnostnímu stolu 
jsme pozvali každého, kdo v období 
leden až červen 2021 oslavil 70, 75 
nebo 80 let. A pak všechny, kteří slavili 
každé další narozeniny, tedy je jim 
80+,“ vysvětlila matrikářka Ivana 
Sitzberger. Po obdarování oslavenců 
následovalo přátelské posezení u při- 
praveného občerstvení. „Během 
něj jsme si povídali o tom, co je ve 
městě nového, co se za poslední dobu 
povedlo, ale i o tom, co seniory tíží. 
Hovořili jsme o pořádku ve městě, 
městské policii, sběrném dvoře 
nebo o opravách komunikací,“ říká 
místostarosta Frýdlantu Dan Ramzer. 
Setkání s jubilanty je pro něj vždycky 
velmi přínosné. „Jubilanti, které na set- 
kání zveme, jsou lidé, kteří znají 
historii Frýdlantu, a já s nimi velmi rád 
mluvím. Letos nás jubilanti několikrát 
chválili za to, jak město vzkvétá, což 
nás samozřejmě velmi potěšilo. Jediné, 
co mě na tomto setkání velmi mrzelo, 
byl fakt, že mnozí z našich seniorů už 
se i kvůli tomu, že podlehli nemoci 
Covid-19, podobných setkání nikdy 
nezúčastní,“ dodává místostarosta.

Setkání s jubilanty se v Besedě 
uskutečnilo už po devatenácté, pra- 
videlně je tady dvakrát do roka 
konáno od roku 2011, kdy byla 
Beseda opravena po povodni.  
S výjimkou roku 2020, kdy byla 
setkání kvůli pandemii koronaviru 
zrušená. Pravidelné květnové setkání, 

během kterého se potkávají občané 
slavící jubileum v první polovině 
roku, muselo být pak ještě letos kvůli 
vládním opatřením v souvislosti  
s koronavirem také zrušeno. Nahra-
dilo ho právě toto říjnové setkání. 
Jubilanti druhého pololetí letošního 
roku se mohou na své setkání těšit 
teď v listopadu. 

„Této velmi milé akce jsem se účastnil 
v roli starosty města vůbec poprvé, i 
když jednou už jsem na ní zaskakoval. 
Je to pro mě velká vzpruha a zpestření, 
senioři jsou velmi vstřícní, rádi si 
vyslechnou, co je ve městě nového, 
na čem se pracuje, a dávají skvělou 
zpětnou vazbu, zda věci ve městě 
fungují či nikoli. Už se těším, až se v lis-
topadu potkám s dalšími oslavenci a 
znovu od nich načerpám nejen nápady 
na to, co ve městě vylepšit, ale hlavně 
dobrou náladu a optimismus, kterými 
nešetří,“ usmívá se starosta Frýdlantu 
Jiří Stodůlka. 

Po skončení programu, který je určen 
jen jubilantům a jejich doprovodu, 
pak přišel na řadu program pro širo- 

kou veřejnost - taneční odpoledne 
s Fbandem. Během přestávky pak 
seniorům předvedly své taneční 
schopnosti děti ze sportovního ta-
nečního klubu Jiskra Raspenava.  

Foto a text: mp

Po dlouhých dvou letech mohlo vedení Frýdlantu opět osobně pogratulovat k životnímu jubileu 
svým občanům starším 70 let. Akce nazvaná Setkání s jubilanty, která běžně probíhá v sále restaurace 
Beseda pravidelně dvakrát do roka, musela být v předchozích dvou letech kvůli pandemii koronaviru 
a vládním opatřením zrušena. Znovu se tak jubilanti mohli setkat za předpokladu, že jsou očkovaní 
nebo se před akcí otestovali, až v úterý 5. října 2021. K významným životním narozeninám jim popřáli 
starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka a místostarosta města Dan Ramzer. Akce se zúčastnilo 64 seniorů  
s doprovodem. 
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ZŠ speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace

Občanská kronika
září 2021

Milada Čechová
Jindřiška Štětinová
Horst Moudry
Jiří Kubelka
Milan Poříz

Úmrtí
Anna Roušalová
Tadeáš Grézl
Leontýna Meneghel
Vítězslav Briestenský
Patricie Bártová
Tereza Šubrtová

Narození Sňatky
Milan Štiťák  +  Lucie Hloušková
Vít Lajda  +  Monika Pacholíková
Daniel Mazánek  +  Ludmila Prokopová
Adam Novák  +  Kateřina Janků
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Zprávičky z frýdlantských 
mateřských škol
Poslední srpnový den jsme se rozlou- 
čili s prázdninami a před námi byl další 
školní rok.

S napětím jsme očekávali příchod 
nových dětí. Občas ukápla nějaká ta 
slzička, ale stačilo vlídné slovo, náruč 
paní učitelky a slzičky byly rázem 
pryč. I pro maminky bylo loučení  
s dětmi pochopitelně těžké. Některé 
odcházely ze školky se slzami  
v očích. Zaslouží si ale poděkování  
za „statečnost“ a za to, že daly na naše 
zkušenosti a rady a pomohly svým 
dětem ke zdárnému vstupu do školky.
V loňském školním roce nás potrápilo 
covidové období. Děti byly ochuzeny 
o akce, které pro ně byly naplánovány. 
Teď budeme věřit tomu, že bude 
lépe a budeme se snažit dětem vše 
vynahradit.

Mladší děti si pomalu zvykají na nový 
kolektiv, nové prostředí a především 
odloučení od maminky. Starší děti si 

už ale naplno užívají akcí.   V září se 
vypravily k hasičské zbrojnici, kde si 
mohly prohlédnout hasičská, policej-
ní nebo záchranářská vozidla.

Zavítaly do kina na pásmo pohádek  
s názvem „Hurá na pohádku“. Všechny 
frýdlantské mateřské školy se za-
pojily do projektu „Persona Dolls“. 
Jedná se o výukovou metodu, která 
pomáhá učitelkám mluvit s dětmi  
o tématech, která se špatně vysvětlují. 
Další, co nás zaujalo, byl preventivní 
program „BESIP“. Děti budou během 
programu seznámeny se zásadami 
správného chování a dodržováním 
pravidel v silničním provozu, dále  
pak s dopravními značkami, zásada-
mi bezpečného chování při kontaktu 
s cizí osobou a s činností policie. 

Připravujeme podzimní, vánoční a 
velikonoční dílničky. Jsou to příjemná 
odpolední posezení rodičů, dětí a 
učitelek. Snažíme se o to, aby rodiče  

na chvilku zpomalili, poseděli, 
společně s dětmi si vyrobili např. 
dráčky, skřítky, ježečky, vánoční 
dekorace, velikonoční slepičky nebo 
malovaná vajíčka. Na příjemné atmo-
sféře se podílejí i naše kuchařinky, 
které vždy připraví něco sladkého  
ke kafíčku nebo čaji.

Nezapomínáme ani na sport. Proto 
jednou týdně chodí děti do tělocvičny 
ZŠ. Před námi jsou ještě setkání se 
spisovatelkou, návštěva Naivního di- 
vadla nebo návštěva ekologického 
střediska Střevlík.

Čas neúprosně letí a my už připra-
vujeme další akce, aby děti měly co 
nejvíce zážitků a do našich školek se 
těšily.  

vedoucí učitelky frýdlantských 
mateřských škol ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

V rámci výuky výtvarné výchovy 
se žáci 7. A ZŠ Husova vypravili 
do liberecké galerie. Čekal je zde 
lektorský program, díky kterému 
se dozvěděli, jak vlastně galerie 
funguje a jak se připravuje výstava. 
Sami si pak vyzkoušeli umělecké 
dílo z připraveného materiálu 
nejen vytvořit, ale i odprezentovat 
na pomyslné tiskové konferenci a 
vernisáži. V rolích výtvarných týmů i 
novinářů byli sedmáci naprosto skvělí. 
Jejich kultivované a zapálené pro-
jevy si vysloužily pochvalu i od paní 
lektorky, MgA. Petry Škachové, 
která celý program vedla. V rámci 
exkurze si celá třída prošla jednotlivé 
výstavy, seznámila se s historií budo-
vy bývalých městských lázní a zjistila, 
že v galerii rozhodně není nuda. 

Mgr. Hana Prchlíková
třídní učitelka 7.A 
vyučující výtvarné výchovy
ZŠ a ZUŠ Frýdlant, pracoviště ZŠ Husova

Sedmáci tvořili v liberecké galerie 
své vlastní výstavy

Setkání se Štěpánkou Prýmkovou, 
herečkou divadla F. X. Šaldy v Liberci
Již téměř rok pracuje při ZŠ, ZUŠ 
a MŠ Frýdlant Čtenářské centrum, 
které vzniklo díky projektu Síťování 
škol. Projekt sdružuje učitele  
z celé republiky, vytváří prostor  
k proškolování vedoucích center a 
následně zapojených učitelů, dává 
možnost účastnit se letních škol a 
stáží na zahraničních školách. Naše 
centrum sdružuje paní učitelky 
z Hrádku nad Nisou, Chrastavy a 
Rynoltic. Vedoucími centra jsou 
Mgr. Hana Prchlíková a Mgr. Lucie 
Skřivánková.

V říjnu přijala pozvání do našeho 
centra paní Štěpánka Prýmková. Svým 
vstřícným a lidským přístupem nás 
uvedla do světa divadelního umění 
a poradila, jak na práci v dramatické 
výchově. Všechny jsme si vyzkoušely, 
jaké to je „hrát divadlo“ před ostatními, 
dozvěděly jsme se, na co si dávat 
pozor a co vytváří dramatické situace. 
Společný čas plný inspirace byl velmi 
milým a inspirujícím zážitkem.  
Mgr. Hana Prchlíková
kantorka 
ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

V pátek  8. 10. 2021 proběhl v našem 
městě „velký úklidový den“. Žáci a 
učitelé ZŠ Husova se totiž zapojili do 
tradiční akce „Ukliďme Česko, ukliďme 
svět“. Jedná se o dobrovolnickou 
úklidovou akci, která probíhá na úze-
mí celé České republiky. Jejím cílem 
je uklidit nelegálně vzniklé černé 
skládky a nepořádek. 
Úklidu se zúčastnilo 11 tříd druhého 
stupně. Ráno jsme se sešli ve třídách, 
kde proběhlo základní poučení o tom, 
co a jak sbírat. Všichni byli upozorněni 
i na možná nebezpečí a na to, jak 
jim předcházet. Počasí nám přálo, a 
tak jsme se, vyzbrojeni rukavicemi a 
pytli, vydali do „terénu“.  Cestou 
jsme nacházeli a sbírali nejrůznější 
odpadky, které by v ulicích města a 
v jeho blízkém okolí rozhodně končit 
neměly. Mezi sesbíraným odpadem 
bylo například nemalé množství 
nedopalků od cigaret, PET lahví, ple-
chovek, igelitů a obalů od potravin. 
Nechyběly však ani pneumatiky nebo 
díly z aut.  Při této úklidové akci se 
nám povedlo „pročistit“ různá místa 
Frýdlantu, např. černou skládku vedle 
Avanti, střed města, Křížovou cestu, 
okolí řeky Smědé, okolí zámku, zadní 
cestu do Raspenavy, okolí rozhledny, 
blízké lesy, areál Střelnice a Discgolfu. 
Žáci se do úklidu zapojili s velkým 

nadšením a díky jejich nasazení se 
nasbíralo a odvezlo 30 pytlů odpadu 
a 4 ks pneumatik. O následný odvoz 
pytlů s odpadem se postaralo  
Město Frýdlant, tímto jim děkujeme 
za podporu a pomoc při této akci. 
Poděkování patří také všem dětem i 
dospělákům, kteří odvedli velký kus 
práce a výrazně tím pomohli našemu 
městu i přírodě. Svět je nyní zase  
o něco hezčí. 

Ukliďme Česko, ukliďme svět

A pokud ani Vám není lhostejné Vaše 
nejbližší okolí a chcete se přidat k boji 
proti černým skládkám a nepořád- 
ku, můžete se kdykoliv zúčastnit i vy a 
následovat příklad našich dětí. Věříme 
totiž, že kdo uklízel, neznečistí.  
Za pracoviště ZŠ Husova 
Mgr. Michaela Fialová
ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant
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SŠHL Frýdlant

Ing. Miroslav Kudrna
ředitel SŠHL Frýdlant

Ve dnech 4. – 10. října 2021 Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb ČR 
vyhlásila již 13. Týden sociálních 
služeb, letos s názvem Bezpečně do-
letíme do cíle.

Podařilo se uskutečnit několik akcí  
pro žáky:

•  vědomostní soutěž pro studijní 
obor Sociální činnost 

• exkurze ve středisku sociální 
péče pro žáky Pečovatelských 
služeb 2. a 3. ročníku 

• výstava odborné literatury 
pro obor Sociální činnost a 
Pečovatelské služby 

• dosud probíhá soutěž 
poskytování první pomoci pro 
obor Pečovatelské služby

Vítězkou vědomostní soutěže se stala 
Aneta Antoniová ze SČ4.

V příštích měsících nás čeká např. 
seminář na téma sociální šetření a 
sociálně právní ochrana dětí, návštěva 
vánočních trhů sociálních služeb a 
návštěva hospicu.

V České republice působí více než 
2000 poskytovatelů sociálních 
služeb, kteří své služby poskytují 
přibližně 700 000 klientů. Pracují 
zde desetitisíce zaměstnanců, kteří 
pomáhají řešit jejich nepříznivou 
sociální situaci formou, která zaručuje 
zachování lidské důstojnosti, ctí indi-
viduální potřeby a posiluje schopnost 
začleňování do společnosti v při-
rozeném sociálním prostředí.

Ceny do soutěží věnovalo SRPŠ  
při SŠHL Frýdlant. 
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Gymnázium Frýdlant

Kodešovka, Tiba, Íčko... jména, které žijí
Vyznáte se ve Frýdlantě? 
Víte, kde co je? 
Jste zvědaví? 

Tak právě vám jsou určena „Živá jména 
Frýdlant“.

Naše gymnázium se ve spolupráci  
s městem Frýdlant připojilo k projektu 
Václava Lábuse a Daniela Vrbíka 
z Technické univerzity v Liberci 
„Živá jména“. Naším cílem je seb-
rat a prozkoumat neoficiální jména 
míst v našem městě. Taková, která 
běžně používáme, ale v mapách je 

nenajdeme. Nejde o žádnou složitou 
jazykovědu. Přes webovou aplikaci, 
vyvinutou na Technické univerzitě, se 
může do sběru jmen zapojit skutečně 
každý. A o to vlastně jde.

Od 1. listopadu lze přes naši vstup- 
ní stránku „zivajmena-frydlantsko.
gymfry.net“ navštívit interaktivní 
mapu a vkládat do ní názvy, které 
sami užíváte. Společně tak pomůže-
me vytvořit prostorovou databázi 
jmen, jež přispěje k uchování jazykové 
kontinuity místa, ve kterém žijeme. 

V druhé fázi projektu, která poběží 
přibližně od poloviny ledna, budeme 
zjišťovat, jak moc jsou jednotlivé 
názvy skutečně užívané. Další obce 
Frýdlantska budou samozřejmě nás-
ledovat. 
 
Za projekt „Živá jména Frýdlant“ 
Kryštof Špidla a Pavlína Beranová 
Gymnázium Frýdlant
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Výhodná půjčka? Pozor, půjčka 
je výhodná vždy především 
pro jejího poskytovatele!
Viděli jste na ulici, na facebooku,  
v novinách, kdekoli jinde reklamu  
na Supervýhodnou půjčku? A vypa- 
dá lákavě? Supervýhodná půjčka, 
ještě se slevou. Možná na první 
pohled vypadá lákavě, ale pozor. 
Pokud narazíte na výhodně působící 
nabídku půjčky, měli byste o to víc 
zbystřit, racionálně se zeptat a ra-
cionálně si odpovědět: „Proč mi nějaká 

společnost chce něco půjčit? Protože 
chce na tom vydělat.“ Supervýhodná 
půjčka bude totiž vždy výhodná 
především pro jejího poskytovatele. 
Společnosti půjčující peníze nejsou 
charita a pomoc lidem je tím posled-
ním, co je zajímá. Buďte proto opatrní, 
a pokud už si chcete vzít půjčku, 
vždy se poraďte s někým, kdo se  
v problematice půjček orientuje. 

Třeba s odborníky na číslech, která 
jsou uvedena na letáku. Spadnout 
do dluhové pasti je totiž jednoduché, 
ale dostat se z ní, může být nadlidský 
výkon.  

Juliána Bindásová
MAS Frýdlantsko, z.s.
koordinace aktivit řešících předluženost
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Listopad - lístek 
spad… Pálit či nepálit?

    

 

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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Hasiči radí, co je nutné dále dodržovat, abychom předešli případnému požáru:
• Pálení odpadu může provádět pouze osoba starší 18 let.
• Ohniště musí být vzdáleno minimálně 50 metrů od okraje lesa a v dostatečné bezpečné  
 vzdálenosti od budov a volných skládek palivového dřeva apod.
• Pálení odpadu nesmí být prováděno v období dlouhotrvajícího sucha a za větrného počasí.
• K dispozici by měly být prostředky, kterými lze oheň uhasit – kbelík s vodou, lopata a písek apod.
• Po skončení pálení odpadu musí být ohniště bezpečným způsobem uhašeno a následně 
 kontrolováno po dobu 8 hodin.
• Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím
 tísňové linky 150 nebo 112. 

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

Každé roční období je něčím typické. 
Podzim není výjimkou. Barevné listy 
na stromech záhy leží v haldách pod 
stromy. K přípravám na blížící se zimu 
patří jejich úklid. Likvidaci listí lidé 
provádějí nejčastěji dvěma způsoby. 
První skupina, zastánci recyklace, 
vzniklý zahradní odpad kompostují, 
drtí či jinak ekologicky likvidují přímo 
na svých pozemcích, případně jej 
odvážejí do sběrných dvorů nebo 
kompostáren. Druhou skupinou jsou 
ti, kteří odpad raději pálí, a to k neli- 
bosti sousedů, poukazujících na za- 
moření kouřem. I tato metoda 
odstranění odpadu je však při do-
držení určitých pravidel v pořádku a 
neodporuje zákonům České republiky. 
Pálení rostlinného materiálu řeší 
zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 
Sb. Konkrétně lze v otevřeném 
ohništi spalovat jen suché rostlinné 
materiály neznečištěné chemickými 
látkami. Pálení pak mohou upravo-
vat i místní vyhlášky měst a obcí 
(některé obce nepovolují spalování 

rostlinného odpadu a nabízejí jeho 
likvidaci kompostováním, jinde je 
možné pálit bioodpad jen v určitě 
dny apod.). Povinnost ohlašovat 
pálení odpadu místně příslušnému 
Hasičskému záchrannému sboru kraje 
mají podnikající fyzické a právnické 
osoby. Povinnost ohlašovat pálení 
se nevztahuje na fyzické osoby, 
které tuto činnost provádějí na svém 
pozemku. Pokud ale fyzická osoba 
plánuje pálení většího množství 

biologického odpadu (klestu, 
shrabaného listí a stařiny), je vhodné 
pálení nahlásit taktéž.
Touto informací lze zabránit zby- 
tečným výjezdům jednotek požární 
ochrany k domnělému požáru, 
který může nahlásit například soused. 
Učinit tak lze přímo  v elektro- 
nickém formuláři na webových 
stránkách v aplikaci Evidence pálení  
https://paleni.izscr.cz/ popřípadě 
prostřednictvím telefonu.
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Městská knihovna Frýdlant připravila 
na listopad pro čtenáře, žáky a ve-
řejnost dvě autorská čtení.

Listopadové literární 
pozvánky:
Hned z kraje listopadu navštíví Frýd-
lant Michal Vlk, spisovatel literatury 
pro děti a mládež, aby žákům 7. tříd 
představil ve svém autorském čtení 
svou knihu Tajemství Querburů a 
zároveň tak přiblížil dobrodružství a 
dobrodružnou literaturu jako takovou.
Tajemství Querburů - Kryštof je 
chlapec, který se po smrti svého 
dědy snaží najít novou chuť do života.  
Ve škole je za otloukánka a ani 
učení mu nejde tak jako dříve. Navíc 
dlouhé vysedávání u herní konzole  
s horou sladkostí si vyžádalo svou daň  
na chlapcově fyzické kondici a 
vzhledu. Celý jeho život se však  
od základu změní po tom, co se 
během bouřky ztratí v hlubokém lese. 
Dokáže najít cestu zpět domů?  A je 
jeho zmizení pouhá náhoda?

Další listopadovou literární akcí, 
která stojí rozhodně za pozornost, je  
ve středu 24. 11. 2021 autorské čtení 
publicisty a spisovatele Jana Šebelky. 
Jeho kniha Podivín, který okrášlil 
svět aneb Vzpomínání na Gustava 
Ginzela představuje legendu Jizer-
ských hor Gustava Ginzela. 

Když se řeknou Jizerky a Gustav 
Ginzel, okamžitě každému, kdo má 
rád Jizerské hory naběhne spojitost. 
Kdo by neznal proslulou postavu  
z Jizerky? Kdo ještě neslyšel o tom, 
jak Gustav Ginzel vyčistil od hnoje 
chalupu čp. 8 podobně, jako bájný 
silák Herakles chlévy krále Augiáše? 

Knihomol 11/2021             

Gustav Ginzel se stal proslulým díky 
své, zřejmě záměrně pěstované, 
image podivína, prosťáčka a tak tro- 
chu blázna. Jaký ale ve skutečnosti 
byl? Na to se snaží odpovědět  
ve své knize s názvem Podivín, který 
okrášlil svět aneb Vzpomínání 
na Gustava Ginzela Jan Šebelka, 
liberecký novinář, publicista a spi-
sovatel. Snaha uchovat v paměti 
tohoto svérázného obyvatele 
našeho regionu přivedla autora  
k sestavení knihy. Z příběhů sepsaných 
přímo pro vzpomínkovou knihu, 
rozhovorů i útržků hospodských 
hovorů mezi horolezci a pamětníky.  
Na svého přítele vzpomínají horo-
lezci, cestovatelé, spisovatelé, faráři i 
náhodní kolemjdoucí. Kniha je poctou 
Gustavu Ginzelovi.

Přijďte si poslechnout autora knihy 
pana Jana Šebelku a společně s ním 
zavzpomínat na horala, horolezce, 
lyžaře, neodsunutého sudetského 
Němce, který se vnitřně identifikoval 
jako Čech. Na milovníka přírody, 
fotografa, cestovatele, filosofa, samo-
rosta. Díky příbuzným v Západním 
Německu mohl cestovat na západ a 
do světa, pak nám vyprávěl, jak to 
tam vypadá. Během 76 let, které byly 
nejstaršímu z pěti dětí významného 
libereckého textilního podnikatele 
vyměřeny, navštívil Gustav Ginzel 
na 80 zemí všech kontinentů. 
Jako zkušený horolezec vedl nebo 
byl součástí řady horolezeckých 
výprav. Měl být dokonce členem 
tragické expedice na Huascarán, ale  
na poslední chvíli nedostal povolení. 
Říkával pak, že mu soudruzi vlastně 
zachránili život…

O autorovi knihy:  
Jan Šebelka
22. 3. 1951 v Děčíně, žije v Liberci

Vystudoval FAMU Praha, obor dra-
maturgie  a scenáristika. Pracoval 
jako závozník, dělník, vychovatel, 
vedoucí internátu a v letech 1993 až 
2014 jako novinář. V roce 2001 vydal 
s astroložkou Alenou Kárníkovou 
knihu Kdy s lunou do postele.  
Ve stejném roce vyšel první díl 
jeho liberecké tragikomedie Případ 
spravedlivého vraha. Druhý díl Smrt 
podle Marka vyšel v roce 2002, třetí 
román s názvem Perpetuum mobile 
aneb Vládcové spatřil světlo světa  
v roce 2003.  Je spoluautorem knihy 
rozhovorů Petr Pávek: Mám vizi  
(2005). V roce 2007 přibyl k jeho 
bibliografii román Koktejlový úkrok 
Otýlie B. Je autorem životopisného 
rozhovoru v černobílé monografii Jan 
Pikous: Subjektivní fotografie (2008) 
a knihy rozhovorů s legionářem 
Stanislavem Hněličkou  Byl jsem to-
bruckou krysou (2008, rozšířené vydá-
ní 2014). V roce 2010 vydal Román  
pro Quida.

Knihy Jana Šebelky, které máme 
ve fondu knihovny:

• Román pro Quida: tragikomedie

Půdorys tragikomického příběhu 
Marka Kafky tvoří zapáchající 
průmyslové Město kdesi na severu, 
komunistické čistky sedmdesátých 
let, a šest měsíců, které vyvrcholí 
odhalením sochy prvního dělnického 
prezidenta.

• Ctihodní řezníci: detektivní 
román

Listopadové listí opadává stejně rychle,  
jako listy z kalendáře a letošní rok pomalu a 
jistě míří ke svému konci.
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Syrová detektivka českého autora, 
zasazená do současného Liberce, 
využívá ve svém ději i skutečných 
reálií a událostí. V drsně laděném 
krimirománu plném krve a mafií se 
objevují ohlasy skutečných, dosud 
nevyřešených případů liberecké krimi- 
nálky, jako je nájemná vražda balkán- 
ského vyděrače nebo neobjasněná 
smrt majitele jatek ve Vratislavicích.

Na závěr malé ohlédnutí za říjnovou 
akcí Městské knihovny „Tajemství  
ve frýdlantských uličkách“.

Tato akce se nesla v duchu Noci  
s Andersenem, noci, která se přesunula 
z jarního na podzimní nocování a 
proběhla z noci ze 14. na 15. října 
2021 ve frýdlantské knihovně.

Čtrnáct druháčků z Nového Města  
pod Smrkem si vyslechlo výzvu 
princezny Frydolíny, která ztratila 
5 klíčů od Frýdlantské městské 

brány a vydalo se na pohádkově - 
dobrodružnou cestu podvečerním 
Frýdlantem.

Co klíč, to jedno zastavení. Začátek 
našeho putování byl na hradě a zámku 
Frýdlant, kde jsme měli rezervovánu 
dětskou prohlídku. Děti si prošly 
hradem a zámkem, na konci prohlídky 
na ně čekal dětský pokojíček, kde 
jsme si řekli a ukázali, jak si děti hrály 
v minulosti. Poté jsme prošli parkem,  
přes náměstí až na radnici, kde na nás 
čekala Klotylda – služebná princez- 
ny Frydolíny (v podání kolegyně  
z muzea, paní Evy Činčurové). Děti 
jí pověděly, co se cestou dozvěděly,  
za odměnu dostaly poklad a společ-
ně jsme pomyslně otevřeli katovskou 
branku ve frýdlantských hradbách. 
Déšť nás popohnal, a tak jsme 
společně spěchali do knihovny,  
kde na děti čekala večeře  
od maminek, překvapení na školní 

půdě, teplo a spacáky. A tak skončila 
Noc s Andersenem.

Ve stejném duchu jsme procházku 
podvečerním Frýdlantem zopakovali i 
v pátek 22. 10. 2021 pro děti a veřej-
nost, tentokrát bez spaní v knihovně. 

Děkujeme všem, kteří se do této 
akce zapojili, a děkujeme maminkám  
za výborné buchty.

Těšíme se, že někdy příště opět 
vklouzneme do POHÁDKY.

A závěrem ještě jedno upozornění:  
KNIHOVNA JE OD 22. DO 26. 11. 
2021 UZAVŘENA Z DŮVODU MA-
LOVÁNÍ.   

Za knihovnice a Knihomola
Radka Wittmayerová
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Most k naději: Práce jako 
poslání – Martinův příběh
Být terénním pracovníkem není 
práce, ale poslání. Kdyby to totiž 
byla jen práce, naše společnost by jí 
nedokázala zaplatit. Lidské motivace 
jsou naštěstí různé. Proto se vždy 
najde někdo, kdo je ochotný druhým 
pomoci. Komu nevadí, že za každé- 
ho počasí vyráží do zapomenutých 
koutů měst a snaží se najít ty,  
na které společnost v lepším případě 
zapomněla, a v tom horším jimi po- 
hrdá. Někde tady začíná i Martinův 
příběh.

Když ho dva pracovníci Terénních 
programů pro lidi ohrožené drogou 
v Libereckém kraji oslovili poprvé, 
téměř se s nimi nebavil. Neochotně 
si vzal leták a s výmluvou, že 
někam spěchá, rychle odešel. Bylo 
mu osmnáct, vyrůstal ve společné 
domácnosti s babičkou a pervitin pro 
něj byl propustkou ze světa, který se 
tak lišil od toho, co v té době zažívali 
jeho vrstevníci. 

Možná i proto si ty dvě postavy  
s baťohem na zádech zapamatoval. 
Vlastně byl překvapený, že ho na uli- 
ci jen tak někdo oslovil. V dalších 
týdnech pak terénní pracovníky 
Mostu k naději na různých místech 
Frýdlantu potkával. Na místech, 
která sám dobře znal. V městském 
parku, u bývalé textilky Tiba nebo 
v tom malém parčíku za Avanti. 
Zde si také u terénních pracovníků 
poprvé vyměnil injekční stříkačky. 
Místo aby je někde pohodil, dal je  
do kontejneru a dostal za ně stříkačky 
sterilní. V takové chvíli je to malá 
výhra pro všechny. U klienta je menší 
pravděpodobnost, že se nakazí žlou-
tenkou, společnost díky tomu ušetří 
nemalé výdaje na její léčbu a občan 
nemusí mít takový strach, že se jeho 
dítě na pískovišti o stříkačku zraní.

Tohle všechno je přitom jen vrcholek 
ledovce. Malý střípek práce v celé 
mozaice úkonů, která se odkrývá 
v průběhu času, ve chvíli, kdy mezi 
pracovníkem a klientem vzniká 

vztah. Vztah postavený na jasných 
pravidlech a důvěře. Díky té pak 
může docházet k pozitivní motivaci. 
K posunům v myšlení klienta směrem 
k abstinenci či jiné významné změně 
jeho dosavadního životního stylu. 

V případě Martina to trvalo několik 
let. Pracovníkům se pomalu otevíral, 
svěřoval se svými trápeními a trau- 
maty. Ti už nebyli pouhými automaty 
na injekční stříkačky, ale průvodci 
touto nelehkou etapou jeho života. 
Doprovody na úřady, zdravotní 
ošetření, konzultace nebo jen pou- 
hopouhá přítomnost někoho, kdo 
drogy neužívá. Tohle všechno nako- 
nec Martinovi pomohlo, aby se po- 
sunul dál.

Díky tomu, že organizace Most  
k naději nejsou jen terénní programy, 
využil v té době již dvaadvaceti- 
letý Martin možnosti postavit se  
na vlastní nohy v Domě na půl cesty  
v Liberci. Našel zde bydlení a pod- 
poru v bezvýchodné životní situaci.  
Díky terapeutické podpoře se v rám- 
ci jeho pobytu pracovalo i s jeho 
babičkou. Aby lépe pochopila, co se 
s jejím vnukem děje, kde se nachází a 
co ho vlastně čeká. 

Vzhledem k dřívějším přestupkům 
byla navíc klientovi soudem nařízena 
ústavní léčba. Pětiletá lhůta k její- 
mu vykonání bohužel klienta příliš 
nemotivovala k tomu, něco změnit. 
To se změnilo až díky intervencím 
kontaktních pracovníků libereckého 
K – centra. Byla to již třetí služba 
organizace Most k naději, která se na 
komplexním přístupu k Martinovu 
případu podílela. Klient nakonec 
úspěšně dokončil dobrovolnou léčbu 
v Psychiatrické léčebně Červený  
Dvůr, kterou se kontaktním 
pracovníkům podařilo vyjednat. 
Na základě toho, soud přistoupil 
k přehodnocení svého původního 
rozhodnutí, a požadavek na absol- 
vování ústavní léčby zredukoval  
na léčbu ambulantní.

Tu pak Martin úspěšně po svém 
návratu z Červeného Dvora dokončil 
právě v libereckém K – centru.

Během ambulantní léčby navíc  
zahájil spolupráci s Programem 
sociální prevence. Tento program se 
nakonec stal poslední službou, kte- 
rou Martin v rámci organizace Most  
k naději využil. Díky pracovníkům 
Programu sociální prevence absol-
voval úspěšně program Housing 
First v Liberci a poté si našel vlastní 
bydlení. Dodnes abstinuje a jeho 
život se příliš neliší od lidí, kteří si 
takovou zkušeností neprošli. A to díky 
vlastnímu odhodlání a obětavosti 
odborníků, pro které je jejich práce 
poslání.

Jiří Stich
vedoucí terénních programů  
v Libereckém kraji,  Most k naději, z. s. 
tel.: 728 511 619;  
vedouci.tp@mostknadeji.cz
www.mostknadeji.eu

Oba terénní programy zmiňované v článku 
jsou zahrnuty do služeb Poradního a 
setkávacího centra POSEC ve Frýdlantu:

Terénní program – Most k naději, z. s.  
- pro uživatele drog: 
  středa a pátek 13-18 hodin   
- např. výměnný program, poradenství,  
tel. 725 457 258,  
tp.liberec@mostknaději.cz

Terénní program – Most k naději, z. s. 
- sociální prevence: pomoc s řešením 
zaměstnání, bydlení, dluhů, ochrana práv 
a zájmů a jiná krize – osobně:  
středa a pátek 14-15 hodin v Centru 1407.  
psp@mostknadeji.cz, tel. 725 457 257  
- po dohodě přijedeme do okolí vašeho 
bydliště! Prozvoňte nebo pošlete SMS.
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Při pravé straně silnice směřující  
z Frýdlantu do Arnoltic, ve Fügnerově 
ulici, stojí torzo kříže. Nalézá se  
v blízkosti odbočky do Jaklova údolí, 
hned za svodidly. Zachovaná je pouze 
část kamenného podstavce. Podle 
nápisu na soklu pochází kříž z roku 
1837 a zřídil jej Bernard Scheufler. 
Podobu kříže neznáme.

kříž v ul. Bělíkova, Frýdlant
Paměť v krajině Trojzemí, 100260207                                       Drobné památky Frýdlantsko 

Číslo památky:  07 
Název památky:  kříž u silnice z Frýdlantu do Arnoltic  
Umístění památky:  WGS84 (GPS): N = 50°56‘13‘‘ E = 15°5.0‘43‘‘

Podstavec kříže je tvořený čtyřbokým 
soklem, jehož čelní strana nese oválné 
nápisové pole s informací o zřízení 
památky. Na sokl dosedá čtyřboký 
dřík dekorovaný na čelní straně obdél- 
ným nápisovým polem s náboženským 
textem, které lemuje ornamentální va-
vřínový věnec, v horní části svázaný 
stuhou. Na pravé a levé straně dříku je 
volně svěšený ornamentální feston. 

Původním posláním křížků bylo 
uspokojování každodenních nábo-
ženských potřeb lidí. Kříže v polích 
sloužily pro modlitbu při práci.  
Při cestách, křižovatkách či návrších 
měly chránit a zaručit zdárný průběh 
cestování. V současné době jsou 
vnímány spíše jako estetický prvek  
v krajině.

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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Ehrlicha. Slavnostní odhalení pomníku se konalo 15. června 1930 za zpěvu místních pěveckých sborů. 
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frýdlantském okresu úkol odstranit symboly, pomníky a označení upomínající na dobu „nesvobody“. 
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Foto:  Radek Petrášek
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Za zajímavou výstavou do Polska
Zveme vás do Městské veřejné 
knihovny – znalostního centra v měs- 
tě Bolesławiec na vzdělávací výstavu 
„Poznávejte, objevujte sebe a své 
okolí“ pořádanou v rámci polsko-
českého projektu „Centrum znalostí 
– znalosti a technologie bez bariér“ 
spolufinancovaného Evropskou unií  
v rámci Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj a fondů státního rozpočtu 
prostřednictvím Euroregionu Nisa.

Cílem projektu, který společně realizují 
město Frýdlant a město Bolesławiec, 
je posílení přeshraniční spolupráce a 
rozvoj budoucích partnerství mezi 
komunitami v oblasti kultury, rekrea-
ce a vzdělávání.

Hlavní aktivitou v rámci projektu je 
organizace vzdělávacích workshopů, 
stimulace kreativity a kreativní akti-
vizace účastníků zastupujících všech-
ny věkové a sociální skupiny, včetně 
osob se zdravotním postižením.

Výstavu je možné navštívit jednot-
livě nebo ve skupinách během ote- 
vírací doby znalostního centra. 
Organizované skupiny jsou požádány, 
aby si předem telefonicky dohodly 
schůzku.

Kontaktní číslo: + 48 75 612 13 88.  

Charitativní běh Boříme bariéry 
Dne 18. 9. 2021 se ve frýdlantském 
parku odehrál už čtvrtý ročník 
dobročinné akce, nazvané Boříme 
bariéry… aneb spolu to jde líp. 
Tuto akci vždy organizuje aktuální 
tým Světové školy Gymnázia 
Frýdlant. Ten letošní čítá devět 
členů. Charitativního běhu se 
letos zúčastnily více než dvě 
stovky lidí, na start se postavilo 
147 běžců, kteří si mohli vybrat 
ze dvou okruhů. Jednokilometro-

vého a pětikilometrového, který 
byl rozdělen na kategorie muži a 
ženy. Celkem se díky startovnému 
podařilo vybrat 17 046 korun.

Částka byla použita na rekreačně-
rehabilitační pobyt pro dětské 
klienty s mentálním postižením a 
poruchami autistického spektra z Do- 
mova Raspenava a jako příspěvek 
na vybavení nácvikového pobytu  
pro dospělé klienty z Jedličkova 
ústavu v Liberci. Mezi hosty běhu byli 

jak zástupci obdarovaných organiza-
cí, tak zástupci sdružení Tulipan a 
hokejového klubu Bílí Tygři Liberec. 

Počasí akci přálo, pršet začalo až 
hodinu po jejím skončení. Součástí 
charitativního běhu byly i aktivity  
pro děti a po celou dobu bylo 
závodníkům i fanouškům k dispozici 
občerstvení.  

Za tým Světové školy Gymnázia Frýdlant
Viktorie Podolská
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Africký mor prasat
Vážení spoluobčané

chtěli bychom vás informovat o zhor-
šené nákazové situaci týkající se 
afrického moru prasat. 

Tato nákaza, která se v současné 
době na našem území nevyskytuje, 
postupuje v Polsku a Německu 
směrem k naší společné hranici s tě-
mito státy v oblasti frýdlantského a 
šluknovského výběžku.

Africký mor prasat je virové, vysoce 
přenosné, obvykle smrtelné, nakažlivé 
onemocnění domácích a divokých 
prasat a představuje vážnou hrozbu i 
pro chovatele domácích prasat.

Není přenosné na člověka 
ani jiné živočišné druhy,   
ale neexistuje proti němu ani léčba, 
ani očkování. Přenos této nákazy je 
přes dutinu ústní a nosní, kontaktem 
s nakaženými prasaty domácími 
nebo divokými, tepelně neopracova- 
nými odpady ze společného stravo- 
vání, kontaminovanou podestýl- 
kou, slámou apod. Výjimečně je mož-
ný přenos kanibalismem, klíšťaty a 

hmyzem. Jako přenašeč nákazy může 
působit i člověk, a to prostřednictvím 
oblečení a nástrojů znečištěnými  
při kontaktu s nakaženými zvířaty 
nebo prostřednictvím špatně tepelně 
opracovaných potravin (pokrmů, vý-
robků) z divokých prasat.

Onemocnění může způsobit závaž-
né zdravotní dopady na hospodářství  
s chovem domácích prasat, která jsou 
v případě zjištění nákazy zlikvidována. 
Tato likvidace a následná opatření 
působí velké ekonomické ztráty a  
v celostátním a mezinárodním rozsahu 
rozvrat obchodování se zvířaty a živo- 
čišnými produkty.

Žádáme občany, aby omezili vstupy 
do lesů, kde se divoká prasata zdržují. 
Plašením zvířat lidskou přítomností 
se zvyšuje neklid a migrace zvířat, 
která napomáhá šíření nákazy. Tím 
současně nepříznivě působí na mož-
nost snižování populace černé zvěře 
odstřelem či jinými způsoby.

S nalezeným uhynulým divokým 
prasetem nemanipulujte, nález a  
místo nálezu hlaste na mobilní 

číslo Krajské veterinární správy –  
720 995 207.

Snižování populace a mechanické 
bariery bránící migraci jsou význam-
nými prostředky prevence šíření této 
nákazy.

Děkujeme za porozumění a pomoc 
při řešení tohoto nelehkého úkolu. 

Krajská veterinární správa Státní 
veterinární správa pro Liberecký kraj

Vážení spoluobčané        

chtěli bychom vás informovat o zhoršené nákazové situaci týkající se afrického moru prasat.  Tato 
nákaza, která se v současné době na našem území nevyskytuje, postupuje v Polsku a Německu 
směrem k naší společné hranici s těmito státy v oblasti frýdlantského a šluknovského výběžku.   

Africký mor prasat je virové, vysoce přenosné, obvykle smrtelné, nakažlivé onemocnění domácích 
a divokých prasat a představuje vážnou hrozbu i pro chovatele domácích prasat. 

Není přenosné na člověka ani jiné živočišné druhy, ale neexistuje proti němu ani 
léčba, ani očkování. Přenos této nákazy je přes dutinu ústní a nosní, kontaktem s nakaženými 
prasaty domácími nebo divokými, tepelně neopracovanými odpady ze společného stravování ,  
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ekonomické ztráty a v celostátním a mezinárodním rozsahu rozvrat obchodování se zvířaty a 
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Žádáme občany, aby omezili vstupy do lesů, kde se divoká prasata zdržují. Plašením zvířat lidskou 
přítomností se zvyšuje neklid a migrace zvířat, která napomáhá šíření nákazy. Tím současně 
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Pomozte nám vyzdobit
 Frýdlant betlémy

Stavění betlémů patří u nás k nejstarším vánočním 
zvykům, daleko starším, než je zdobení vánočního 
stromku. Není rozdíl mezi betlémy historickými a součas-
nými. Všechny vznikaly z lásky a pro radost tvůrců  
i diváků.

V rámci akce Advent ve Frýdlantu, bychom rádi s Vaší 
pomocí zrealizovali výstavu betlémů v oknech a výklad-
ních skříních. Prosíme Vás o spolupráci s uskutečněním 
této výstavy.

Možnosti jak se zapojit:
1)  vyzdobení výkladu a umístění Vašeho betlému
2)  zapůjčení betlému z Odboru kultury (betlémy
      papírové, vyráběné dětmi apod.)

V případě, že jste ochotni se k této akci přidat, prosíme, 
kontaktujte nás v Městském muzeu nebo TIC Frýdlant.

Výstava bude slavnostně zahájena 28. 11. 2021 v rámci 
Rozsvěcení vánočního stromu a potrvá do 6. 1. 2022. 
Všechny zapojené prodejny, provozovny budou uvedeny 
na plakátu a v mapce s trasou procházky.

Iva Beranová
Odbor kultury a cestovního ruchu
Městský úřad Frýdlant
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