
FRÝDLANTSKÝ
ZPRAVODAJ

2
0

2
2

ročník XXXI | cena 5 Kč 3

Nové využití první 
budovy nemocnice
Frýdlant chystá ve spolupráci 
s Husitskou diakonií nové využití  
první budovy v areálu nemocnice, 
budovy bývalé chirurgie a ředitelství. 
 Více na straně 3

Setkání s občany 
v terénu už od března
Od března do začátku května se 
budou starosta a místostarosta 
Frýdlantu opět potkávat s občany 
v terénu.  
 Více na straně 5

Hvězda juniorské lyžařky 
z Albrechtic stoupá
Sedmnáctiletá Tereza Novotná  
z Albrechtic je jedinou juniorskou 
freeride lyžařskou reprezentantkou 
České republiky.   
 Více na stranách 6, 7, 8 

Po dvou letech opět Masopust! Po dvou letech, ve kterých byly ve Frýdlantu kvůli opatřením proti nemoci 
Covid-19 rušeny tradiční akce dětí v jarních měsících, se můžeme opět těšit na Masopust a Vynášení Moreny. 
Na obou akcích se podílejí mateřské a základní školy Frýdlantu. Pozvánky na ně najdete uvnitř listu.



Milí občané Frýdlantu, 

zima pomalu končí a pevně věřím, že 
budeme víc a víc vídat slunce, které nám 
během zimního období tolik chybělo. 
Příroda se probouzí k životu a jaro přinese 
kromě zeleně i začátek stavební sezóny a 
prací na zvelebování města. Nejprve nás 
čeká tradiční úklid po zimě, zametání 
posypových materiálů a podobně. Aby-
chom jaro přivítali v čistém Frýdlantu. 
Potom se rozjedou investiční akce města a 
opravy chodníků a komunikací. 

Už v polovině března začnou práce na par- 
kovišti v ulici Lesní. Na konci sídliště v ulici 
Lesní vznikne 27 nových parkovacích 
míst, dvě z nich budou určené imobil-
ním občanům. Všichni se už těšíme, 
že parkoviště alespoň částečně vyřeší 
na tomto sídlišti vleklý a opravdu palčivý 
problém s parkováním. Další parkoviště 
letos vyroste v ulici Březová, o tom jste se 
ale mohli ve Frýdlantském zpravodaji již 
dočíst v minulých číslech. 

Hned na jaře budeme také pokračovat 
v obnově sídliště mezi ulicemi Fügnerova, 
Husova a Lužická, kde opravíme chod-
níčky a budeme nadále pracovat 
na tom, aby se vám na tomto sídlišti žilo 
zase o trochu lépe. Nových chodníků 
se pak dočkají například sousední ulice 
Fügnerova a Sídlištní či ulice Březinova. 

Další práce na silnici a chodnících bu- 
dou probíhat na krajské komunikaci 
v Kodešově ulici. Tady už se začalo praco-
vat v únoru. Jak rád vám zde připomenu, 
že letos práce na této komunikaci skončí a  
už tak nebude nikoho obtěžovat hluk, 
prach ani objížďky. Kompletně zrekon-
struovaná má být Kodešova ulice za-
čátkem podzimu. 

Teď během března se těším na setkávání 
s vámi. Nejprve třeba během Masopustu, 
kterého se zúčastní děti z mateřských i 
základních škol Frýdlantu, potom při vy-
nášení Moreny opět dětmi z mateřských a 
základních škol. Na obě akce najdete 
v tomto zpravodaji pozvánku. Setkávat 
se s vámi budu velmi rád společně 
s místostarostou Danem Ramzerem 
i na akci Setkání s občany v terénu, 
které začíná koncem března a poběží 
do začátku května. I o ní se v tomto 
zpravodaji zmiňujeme. A potkáme se 
určitě i v divadle nebo v kině, protože 
pro vás připravujeme řadu představení a 
filmů. Těšme se tedy společně na snad 
normální, zdravé jaro.

Užijte si hezký konec zimy a začátek jara.   

Jiří Stodůlka
starosta Frýdlantu

lovo starostyS
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Budova bývalé chirurgie 
v areálu nemocnice má 
v budoucnu sloužit seniorům

„Pro budovu bývalé chirurgie, ve které 
byly lékařské pokoje a také třeba 
ředitelství, jsme hledali využití. Kraj-
ská nemocnice Liberec (KNL), která 
v současné době frýdlantskou ne-
mocnici provozuje, totiž o tuto bu-
dovu při vstupu Frýdlantu do akciové 
společnosti KNL nestála a tak budova 
nadále zůstává v majetku města. 
Nakonec zastupitelstvo města roz-
hodlo o tom, že začne spolupráce 
s Církví československou husitskou, 
která ve Frýdlantě provozuje DOMOV 
U SPASITELE, na možnosti využít bu-
dovu bývalé chirurgie pro klienty 
domova. Uvažuje se nejen o rozšíření 
počtu pobytových lůžek pro osoby  
starší 65 let, ale také o zřízení od-
lehčovací služby pro rodiny pečující 
o seniory či o zřízení denního stacio- 
náře,“ vysvětluje místostarosta Frýd-
lantu Ing. Dan Ramzer. 

V DOMOVĚ U SPASITELE je v součas-
né době maximální počet klientů, 
konkrétně 45. „Už nyní je poptávka 
vyšší. Jak populace nadále stárne, 
je předpoklad, že pobytových lůžek 
pro seniory bude potřeba ještě více, 
než dnes,“ říká ředitelka DOMOVA U 
SPASITELE Mgr. Milada Kochanová. 
Prostor pro rozšíření kapacity ale 
v objektu v Máchově ulici není. „Budo-
va nenabízí žádnou možnost, jak  
počet lůžek navýšit. Navíc narážíme  
na to, že při současném uspořádání 
nejsme ani schopni naplnit některé 
technické standardy, například že vět-
šina pokojů má být jednolůžkových, 

Pobytové lůžkové zařízení pro seniory, které bude nabízet i denní stacionář pro seniory či odlehčovací službu, 
by mohlo v horizontu deseti let vzniknout v budově bývalé chirurgie a bývalého ředitelství ve frýdlantské 
nemocnici. Na záměru začíná v současné době pracovat Město Frýdlant v kooperaci s Husitskou diakonií – Církví 
československou husitskou, která ve Frýdlantu provozuje DOMOV U SPASITELE v Máchově ulici. Spolupráce  
počítá s tím, že by se do objektu v nemocnici přestěhovali klienti DOMOVA U SPASITELE, čímž by vznikl prostor 
pro jeho rekonstrukci, přestavbu a možné nové využití. 

že součástí pokoje má být sociální 
zařízení nebo že šířka dveří musí 
umožňovat projetí lůžka. I proto 
možnost přestěhování klientů v bu-
doucnosti do budovy bývalé chirurgie 
vítáme,“ dodává ředitelka DOMOVA 
U SPASITELE. A to i přesto, že nad 
záměrem odpovědné osoby velmi 
diskutovaly, protože současné umís-
tění domova je pro klienty ideální, 
navíc stojí ve velmi klidném prostředí.

V případě, že se pracovní skupině, 
která bude ustanovena, podaří pro-
jekt na přestavbu bývalé budovy 
chirurgie na pobytové lůžkové 
zařízení pro seniory s odlehčovací 
službou a denním stacionářem při-
pravit a najdou se i peníze na jeho 
realizaci, se počítá s tím, že by mohl 
být hotový do deseti let. „Určitě by  
to znamenalo navýšení počtu lůžek 
pro seniory, které je velmi žádané. 

Vždyť už dnes chybí jen v Libereckém 
kraji takových lůžek více než tři stovky,“ 
dodává místostarosta Frýdlantu Dan 
Ramzer. 

Přesun klientů z DOMOVA U SPASITE-
LE v Máchově ulici do budovy bývalé 
chirurgie v prostorách frýdlantské 
nemocnice pak umožní rekonstrukci 
budovy v Máchově ulici, která  
za současného provozu není možná. 
„I nadále počítáme s využitím DOMO-
VA U SPASITELE k sociálním účelům, 
ideálně bychom zde chtěli mít domov 
s pečovatelskou službou a startovací 
byty pro děti z dětského domova.  
Zde vidíme jako přidanou hodnotu  
vzájemné obohacování dvou genera- 
cí. Zatím jde ale o vizi, nad kterou 
budeme v příštích letech ještě dis-
kutovat,“ uzavírá Milada Kochanová.  

mp
Ilustrační foto: mp
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První polovina poplatku ze psů 
je splatná posledního března

Sazba poplatků ročně:
• za jednoho psa 1000,- Kč
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1500,- Kč
• za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let, 200,- Kč
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let, 300,- Kč

Úleva ve výši 800,- Kč za prvního psa a 1200,- Kč za každého dalšího psa se poskytuje držiteli psa:
• pokud je držitel hlášen v rodinném domě
• pokud je držitel poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným  
 zdrojem příjmu, nebo poživatelem sirotčího důchodu

Od poplatku se osvobozuje držitel psa, kterým je:
• osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího
 sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu
 těchto osob
• osoba provozující útulek pro zvířata
• osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
• Město Frýdlant a organizace, jejichž je zřizovatelem  
mp
Il. foto: Alena Švejdová

Poslední březnový den, tedy 31. března 2022, je ve Frýdlantu splatná první splátka místního poplatku ze psů. 
Činí-li poplatek více než 400,- Kč za rok, pak je splatný ve dvou stejných splátkách – nejpozději v termínech  
do 31. března a do 30. září dle OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze psů. Městu Frýdlant platí poplatek ze psa 
všichni držitelé psa staršího tří měsíců, kteří mají ve městě trvalý pobyt nebo sídlo. Evidenci psů, přihlášení a 
odhlašování psů, vydávání evidenční známky, vyměřování poplatku dle platný předpisů a sledování jejich platby 
má ve své kompetenci finanční odbor Městského úřadu Frýdlant.
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Starosta a místostarosta  
Frýdlantu zvou na jaře opět 
na Setkání s občany v terénu
Celkem sedm setkání s občany Frýdlantu na místech, která mají obyvatelé města blízko svého domova, 
absolvují od března do května starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka a místostarosta města Dan Ramzer.  
Chtějí při nich znovu přímo od obyvatel v jednotlivých částech města slyšet, jaké cítí ve svém okolí 
nedostatky nebo jaké mají nápady na vylepšení místa, kde žijí. 
Ze setkání s občany v terénu s před-
staviteli Frýdlantu se pomalu stává 
novodobá tradice. „Poprvé jsme 
setkání s občany jako Tour de Frýdlant 
uskutečnili v roce 2017. Od té doby 
jsme se na různých místech města 
s obyvateli potkávali v rámci této 
akce každý rok na jaře. Předloni nás 
bohužel špatná epidemická situace 
související s pandemií koronaviru 
donutila setkání zrušit a loni na jaře 
byla pandemická situace ještě horší. 
Proto jsme další setkání s občany v jejich 
prostředí uskutečnili až na podzim.  
O to větší radost máme, že letos mohou 
proběhnout opět na jaře,“ říká starosta 
Frýdlantu Jiří Stodůlka.   

Pro občany jsou tato setkání v terénu 
další možností, jak se bez předem 
naplánované schůzky se starostou 
nebo místostarostou Frýdlantu pot-
kat. „Běžně za námi lidé mohou přijít 
bez předem domluvené schůzky vždy 
každou první středu v měsíci od 16.00 
do 18.00 hodin v rámci akce Dveře 
dokořán. Na jaře ale tyto dveře dokořán 
v našich kancelářích v prvním patře 
radnice rádi měníme za setkání s lidmi 
v terénu. Jednak jich tam přijde vždy  
více a pak je to také jiný druh 
setkání a vždy se na nich dozvíme 
spoustu zajímavých a užitečných věcí  
o životě obyvatel v té které části měs- 
ta,“ vysvětluje místostarosta Frýdlantu 
Ing. Dan Ramzer. 

Vedení města si ze setkání s občany 
v terénu přináší pravidelně řadu ná-
padů a podnětů na zlepšení života 
ve městě. „Jsme za ně nesmírně rádi,  
protože všechno prostě obsáhnout  
sami nemůžeme a tak nás těší, když se 

o něčem, co můžeme napravit, dozví- 
me přímo od obyvatel. Můžu s klidným 
svědomím prohlásit, že většinu nápa- 
dů či připomínek se nám povedlo 
realizovat nebo vyřešit. Ať už se týkaly 
komunikací, zeleně, dopravy, odpa-
dů nebo sportovních aktivit. Vždyť 
i myšlenku na vznik našeho discgol-
fového hřiště, které dnes patří k nej- 
oblíbenějším v republice, k nám při-
nesli discgolfoví nadšenci Vlčkovi 
právě na setkáních s občany v terénu,“ 

podotýká starosta Frýdlantu Jiří 
Stodůlka.

Vedení Frýdlantu na setkáních s ob-
čany také informuje o novinkách 
ve městě, představuje dokončené 
projekty i ty, které jsou ve fázi do-
končování či teprve příprav a zod-
povídá otázky občanů. Přijďte o tom, 
co vás zajímá, diskutovat s vedením 
Frýdlantu i vy.   
mp

ING. DAN RAMZER

 

SETKÁNÍ
starosty a místostarosty Frýdlantu s občany

28. března 2022
v prostorách Rychty u Baráčníků na Větrově

 

PŘIJĎTE NÁM ŘÍCT, 
JAKÉ CÍTÍTE VE SVÉM OKOLÍ 

NEDOSTATKY, NEBO JAKÉ MÁTE 
NÁPADY NA VYLEPŠENÍ MÍSTA, 

KDE ŽIJETE.

JIŘÍ STODŮLKA

 

PLÁN SETKÁNÍ 
VŽDY OD 18.00 HODIN

starosta města

místostarosta města

2. května 2022
v prostorách základní školy v Bělíkově ulici, 

jídelna

6. dubna 2022
v klubovně Českého svazu chovatelů 

v Kodešově ulici

4. dubna 2022
v klubovně ZO Českého zahrádkářského svazu

v zahrádkářské kolonii „Za nemocnicí“

4. května 2022
v prostorách rozhledny

25. dubna 2022
 v Albrechticích

11. dubna 2022
v prostorách hasičské zbrojnice na Větrově
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Žiji svůj sen 

Možná by nebylo na škodu na úvod 
čtenářům připomenout, co je free- 
ride lyžování vlastně za sport?  
Co obnáší? 

Je to vlastně sportovní lyžování mi-
mo sjezdovky, ve volném terénu. 
Na závodech většinou začíná každá 
jízda tím, že se odstartuje na štítu a 
pak se vyrazí dolů kamenitou oblastí 
sešupem. A nakonec se dojíždí hlub-
ším sněhem volnějším terénem do cí- 
le. Každý ze závodníků si musí na trati 
najít svoji cestu, není pro všechny 
stejná a jasně daná. Tím se naše 
lyžování liší od sjezdového, kde se 
musí všichni striktně držet dané trasy. 

Když jsme spolu naposledy mlu-
vily, jezdila jste druhým rokem 
závody Freeride Junior Tour za tým 
Freeride TNT a celkově jste byla 
na 29. místě evropského žebříčku. 
Jakého posunu jste od té doby 
dosáhla? A jakých úspěchů?

Posunu jsem dosáhla rozhodně 
obrovského, loni jsem se ve zmiňo-
vaném evropském žebříčku umístila 
na třináctém místě a letos jsem jako 
jediná Češka dostala pozvánku na 
Mistrovství světa juniorů, kde jsem 
skončila také na třináctém místě. 
A to bych před čtyřmi lety opravdu 
neřekla, že se mi povede natrénovat 
na závod jako je mistrovství světa 
juniorů a budu schopna konkurovat 
holkám z Britské Kolumbie, Alp či  
Colorada. Už jen ta pozvánka byla 
pro mě obrovským  úspěchem a 
opravdu skvělým zakončením mé ju- 
niorské kariéry. Za těch pět sezon 
závodění jsem se samozřejmě zlepšila 
jak na lyžích, tak v jazycích a poznala 
spoustu lidí z celého světa. Nabrala 
spoustu zkušeností. 

Velká lyžařská naděje vyrůstá v Albrechticích u Frýdlantu. Teprve sedmnáctiletá Tereza Novotná se letos dostala 
jako jediná Češka na mistrovství světa juniorů ve freeride lyžování, které se uskutečnilo v lednu v rakouském 
Kapplu. A rozhodně se tam neztratila. Letos čeká tuto mladou závodnici přestup do kategorie dospělých, příští rok 
maturita a s největší pravděpodobností i stěhování do zahraničí, aby byla svému milovanému lyžování ve volném 
terénu co nejblíž. Terezu Novotnou jsme vám ve Frýdlantském zpravodaji poprvé představili v roce 2019, kdy jí 
bylo 14 let a závodila teprve druhým rokem. Od té doby se řada věcí změnila a Tereza se musela vypořádat s řadou 
obtíží a výzev. Jak si s nimi poradila, kam její život teď směřuje a vidí svoji budoucnost stále s lyžemi na noze? 

Máte už mezi juniory v tomto 
sportu v rámci České republiky kon-
kurenci? Dříve jste byla jedinou 
českou zástupkyní v juniorských 
závodech Freeride Junior Tour.

Na tom se ni nezměnilo. Nadále jsem 
jedinou juniorkou z Čech. V dospělé 
kategorii se už česká vlajka vyskytu-
je četněji, ale v juniorské kategorii  
jsem zástupkyní naší republiky jen 
já. Na mistrovství světa může pouze 
osm holek z Evropy, takže i kdyby nás 
bylo z České republiky víc, bylo by 
v něm místo maximálně pro jednu 
z nás. Letos nepozvali ani jedinou 
Rakušanku či Němku.

Jak jste si Mistrovství světa juniorů 
v Kapplu užila?

Byl to pro mě opravdu nezapo-
menutelný zážitek. Sníh během zá-
vodu byl tedy strašný a o tom, že by 
to byl prašan, se vůbec nedalo mluvit, 
vše ale vyvážily další dny strávené 
s ostatními jezdci z Kanady, Francie, 
Japonska a spousty dalších zemí. 
Týden na Kapplu byl nabitý zážitky, 

za mě určitě jeden z mých nejlepších 
týdnů na horách v životě.

Je pro vás 13. místo na tomto 
mistrovství úspěchem? Nebo jste 
cítila, že to mohlo být ještě o trochu 
lepší? Nebo je ta konkurence tak 
obrovská, že tohle je pro Českou 
republiku a pro vás super úspěch?

S jízdou jsem spokojená úplně nebyla, 
umím to prostě lépe, před závodem 
jsem ale očekávala podobný výsle-
dek, jednalo se o opravdovou elitu 
z juniorů. Takže nakonec spokojená 
jsem. Získala jsem zkušenosti, a jak 
už jsem zmiňovala, ten týden na zá-
vodech jsem si užila na maximum. 
Takže co víc si přát.

Asi by bylo dobré nám laikům 
vysvětlit, jak vlastně takové závo-
dy ve volném terénu probíhají?  
Co si o volném lyžování pamatuji 
z dokumentů či náhodně spa-
třených záběrů, tak lyžaře přiblíží 
nad zasněžený svah vrtulník, lyžař 
z něj vyskočí do prašanu a jede.  
Je to opravdu tak? A ještě jedna věc 
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mě zajímá. Už jste nám prozradila, 
že každý si hledá svou trasu. Je 
tedy výhodnější jet první, když je 
svah nedotčený nebo spíše až když 
je ježděný?  

Tak vrtulník by se opravdu hodil, ale 
bohužel nás na start nepřibližuje. 
V den závodu většinou jedeme okolo 
osmé hodiny ráno lanovkou nahoru, 
načež následuje takzvaný hike. Lyže 
máme připevněné popruhy na bato-
hu a jdeme pěšky v přezkáčích na start, 
což trvá většinou maximálně hodi-
nu. Já to zbožňuji, užívám si výhledy, 
kontakt s ostatními jezdci a podobně. 
Ze startu pak máme dány hranice,  
kam až můžeme jet a každý si vybere 
svou trasu. Každá jízda je naprosto 
odlišná, někdy je nejlepší odjet mezi 
prvními, jelikož na kopci nejsou stopy, 
což se samozřejmě například po čtyři-
ceti jezdcích změní. Někdy naopak 
sníh změkne a je výhodnější startovat 
někdy uprostřed. Během závodu se 
může zkazit viditelnost, to je za mě 
nejhorší. V závodě při freeride nejde  
o rychlost, hodnotí se celková ply-
nulost, technika, styl, výběr trasy a 
jestli jezdec někde skočil. Každý má 
svou jízdu do detailu naplánovanou, 
den předem provádíme tzv. face 
inspection, pouze zezdola daleko-
hledem, na kopec nesmí nikdo měsíc 
před závodem vkročit.

Jaké závody vás ještě do konce  
této sezóny čekají?

Ráda bych jela ještě coby junior 
alespoň na tři další závody, které 
se většinou konají v Rakousku. Ale 
uvidíme, jak to bude s Covidem a opa- 
třeními. Rakušani se většinou s ros-
toucími počty nakažených uchylují 
k docela radikálním uzavírkám. 
O jedněch závodech už teď vím, že 
budou zrušeny.

Zmínila jste opatření související 
s nemocí Covid-19. Jak jste vůbec 
opatření proti Covidu, která platila 
u nás i v zahraničí, zvládala? Vy 
přeci jezdíte do zahraničí nejen 
na závody, ale i trénovat, protože 
sněhové podmínky u nás nejsou 
tak dobré, aby se trénink mohl 
uskutečňovat jen v České republice.
 

To je pravda, trénuju hodně v za-
hraničí, hlavně v Rakousku. I velkou 
část letošního podzimu jsem během 
přípravy strávila na ledovci Hintertux, 
kde jsou skvělé sněhové podmínky. 
V Česku pak jezdím na Ještědu, když 
je dost sněhu, a taky na běžkách. 
Ale letos to bylo se sněhem opravdu 
špatné. 

Co se týče Covidu a toho, co násle-
dovalo po vládních opatřeních a opat-
řeních v zahraničí? Popravdě první 
vlnu pandemie jsme si doma užili, po 
zimě jsme si odpočinuli a bylo fajn 
strávit čas s rodinou. Podzim a poté 
loňská zima byly horší, povedlo se 
mi zúčastnit se pouze dvou závodů 
ve Švýcarsku, podmínka vstupu do ze- 
mě byla prodělání Covidu, ostatní 
závody byly zrušeny. Jezdila jsem 
hodně na běžkách, freeride a cesto-
vání mi ale chyběly. Protože lyžování 
miluji a cestování pak téměř stejně, 
mým největším cestovatelským snem 
je Jižní Amerika. Ale zpět ke Covidu a 
opatřením, online škola mi nevadila, 
vše bylo klidnější a měla jsem více 
času na své zájmy, kterými jsou 
ostatní sporty. Jezdila jsem hodně 
na běžkách, na longboardu, v létě 
vyzkoušela windsurfing. 

Jak je to dnes? Omezuje Vás stále 
pandemie? 

Člověk si zvykne, jsem samozřejmě 
naočkovaná, díky tomu můžu bez 
problémů cestovat. Atmosféra na zá-
vodech je jinačí, hlediště nemohou 
být plná diváků, setkaní jezdců 
v některých zemích bývá i online.  
Před závody musím mít všude 
respirátor a snažím se nedostat do ka- 
rantény, musím také myslet na pří-
jezdové formuláře do cizích zemí a 
podobně. Řekla bych ale, že už mám 
normální život, jen s respirátorem a 
větším papírováním.

Ještě stále studujete gymnázium 
F. X. Šaldy v Liberci. Jak se vám 
daří skloubit přípravu na lyžích se 
školou?

Příští rok mě čeká maturita. Jsem 
na šestiletém německém oddělení 
gymnázia, kde máme trošku odlišný 
systém. Takzvané Klausury, což jsou 
něco jako čtvrtletní práce, se mi 
započítají do maturitního vysvědčení. 
Nejde se proto na nějaký test 
„vykašlat“, ale zatím to dávám dobře. 
Musím poděkovat škole a zejména 
všem učitelům, že mi ve všem 
vycházejí vstříc, bez toho by to bylo 
nemožné.
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Jaké cíle máte pro nejbližší roky 
nejen ve freeride lyžování?

Nyní jsem ve své poslední juniorské 
sezóně, čeká mě proto přestup mezi 
dospělé. Po maturitě chci jít studovat 
sportovní vědy do Innsbrucku, což 
bude v mém životě přelomový bod, 
budu se moct věnovat více sportu 
– hlavně lyžím. Se závody uvidíme, 
kam se až dostanu. Freeriding zažil 
obrovský boom a level je čím dál 
vyšší. Je to vidět ve většině resortů, 
lyžařů na freeridových lyžích skokově 
přibývá, což chápu, protože se jedná 
o naprosto úžasný zážitek. S tím 
přirozeně roste počet závodníků, na-
vzájem se pak posouváme k lepším 
výkonům. 

Také kvalita vybavení roste a je celko-
vě dostupnější. Před pár lety jsme na 
podzim na ledovcích byli s pár dalšími 
freeridery osamocení, dnes tvoří lyža-
ři ve volném terénu velké procento 
návštěvnosti. Domnívám se, že mi 
velmi pomůže studium v Innsbrucku, 
jelikož budu žít v srdci Alp a budu mít 
šanci trávit ještě více dní na lyžích a 
zlepšovat se. Chci proto pokračovat ve 
Freeride World Qualifiere. V jiné sérii 
Freeride World Tour startuje pouze 
jedenáct holek, to je pro mě zatím 
utopie.  

Před těmi třemi lety jsem se vás 
ptala, jestli nemáte z jízdy ve vol- 
ném terénu strach. A vy jste 
odpovídala, že nemáte. Pořád se  
na tom nic nezměnilo? 
Neženu se do věcí, o kterých vím, že 
je nezvládnu. Jsem názoru, že respekt 
je důležitý a i trochu opatrnosti.  
Jsme přeci jen Češi z tisícimetrových 
kopců. Myslím si, že pokud se člověk 
dostane do nějakého problému, tak  
by strach akorát uškodil. Nedávno 
jsem si spletla dva skoro stejné žlaby,  
dojela jsem až nad skály, kde jsem 
neviděla cestu pryč a musela se nějak 
dostat dolů. Kdybych se bála, určitě 
bych vše nezvládla a kvůli případnému 
pádu jsem mohla mít po sezoně.

Dostala jste se v minulosti při free-
ride lyžování i do jiné opravdu 
nepříjemné situace, která už zavá-
něla nějakým zraněním nebo krizí?

Zranění se mi naštěstí vyhýbají, nikdy 
jsem si ani nezlomila nohu. Ve freeridu 
většinou padáme do měkkého, pády 
končí pouhými modřinami. Dosud 
jsem se nezúčastnila závodu, odkud 
by někoho odváželi do nemocnice. 
A k vaší otázce, nic, co by zavánělo 
vážným zraněním, jsem asi nezažila, 
ale nepříjemnou situaci ano. Sice ne 
nebezpečnou, ale šlo o pád v pří- 
mém přenosu v televizi, který vždycky 
nepříjemný je. Musíte se vyhrabat 
nahoru do kopce pro lyže, sleduje 
vás celý svět, do toho vás tlačí čas, 
organizátoři chtějí, abychom nez-
držovali závod. 

Musela jste už někdy použít svůj 
lavinový batoh, se kterým jezdíte?

Mám štěstí, nikdy jsem se do laviny 
nedostala, dávám si velký pozor. 
Je skvělé, že na závodech míváme 
i tzv. safety workshopy, kde si 
procvičíme například práci s lavi-
novými vyhledávači. Kdyby došlo 
k nejhoršímu, víme, co máme dělat. 
Zatím jsem ale vždy strhla pouze 
menší sesuvy sněhu.

Závěrem se nemůžu zeptat na nic 
jiného, než čeho byste jednou 
v lyžování chtěla dosáhnout? Jaký 
je váš sen?

Řekla bych, že svůj sen už žiji. Když 
si vezmu, kolik lidí znám po celém 
světě, ty úžasné večery s ostatními 
jezdci, cestování, hlavně spousta ne-
skutečných dní na lyžích, opravdu si 
nemám nač stěžovat. Chci pokračovat 
v závodech a najít si zaměstnání 
spojené právě s lyžováním a horami. 
Kam až se dostanu v závodění, 
uvidím, třeba to bude právě má práce. 
A dovolte mi na konec poděkovat 
všem, kteří mě v tom mém snu 
podporují. Sponzorům, kterými jsou 
značka Arva a její skvělé lavinové 
vybavení, lyžím Kästle a společnosti 
Šafy production. Pak městu Frýd- 
lant a Libereckému kraji a samozřejmě 
mé rodině, hlavně tátovi, který se 
mnou od mala jezdil do Alp, poté 
i po závodech a ve všem mě vždy 
podporoval. Z celého srdce za to všem 
děkuji.  

mp
Foto: Archiv Terezy Novotné
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Frýdlantské discgolfové hřiště patří 
mezi pět nejoblíbenějších v republice
Rok 2021 byl pro frýdlantský discgolf 
přelomový. Došlo k rozšíření hřiště 
na 12 jamek a k založení oficiálního 
klubu Disgolf Wizards Frýdlant. 
V průběhu celého roku jeho hráči 
hrdě reprezentovali nejen klub, ale 
i město a pravidelně vozili medaile 
z oficiálních turnajů. Na podzim pak 
za podpory města uspořádali první 
ročník turnaje Frýdlant Open.

To, že se jednalo o úspěšný rok, pod-
trhují výsledky oficiální discgolfo-
vé aplikace UDisc, která zveřejňuje 
od roku 2018 nejpopulárnější hřiště 
napříč státy světa. Podle zveřejněných 
dat, bylo naše frýdlantské hřiště 
čtvrté nejoblíbenější v České repub-
lice! A že 130 hřišť představuje vy-
sokou konkurenci!

Zásadním ukazatelem, podle kterého 
se oblíbenost hřišť určuje, je počet 
odehraných kol na každém pevném 
hřišti, jež dosáhlo alespoň sto odehrá- 
ní. Nejvíce populární tedy znamená 
nejvíce hrané. Naše hřiště v leso- 
parku Střelnice se umístilo po boku 
zvučných hřišť, jako DG Park Stro-
movka v Českých Budějovicích, jež 
se umístilo na prvním místě, a kde se 
například konalo poslední Mistrovství 
České republiky v discgolfu. Na dru- 
hém místě skončila pražská Ladronka, 
známá svým rozložením, svou nevy- 
zpytatelností a především návštěv-
ností. Bronzové místo získalo hřiště 
v Cholticích nedaleko Pardubic, jež 
je specifické zámeckou scenérií. 
Nakonec páté místo obsadil Discg-
GolfPark Milénova v Brně. 

Pořadí na prvních pěti příčkách 
oblíbenosti hřišť v ČR:

1. DG Park Stromovka  
 (České Budějovice) 
 – 4 279 odehraných kol

2. DiscGolfPark Ladronka (Praha)  
 – 3 992 odehraných kol

3. DiscGolf Choltice  
 – 3 311 odehraných kol

4. Discgolfové hřiště Frýdlant  
 – 3 085 odehraných kol

5. DiscGolfPark Milénova (Brno) 
  – 2 706 odehraných kol

Pro zajímavost uvádíme, že nejoblí-
benější hřiště na světě není v USA, 
kolébce discgolfu, ale v Norsku, kon-
krétně v Oslu, kde se odehrálo 10x více 
kol než ve Stromovce. Druhé místo 
patří dánské Kodani a teprve třetí 
náleží americkému San Diegu, což 

svědčí o vysoké popularitě discgolfu 
v Evropě.

Závěrem bychom chtěli za celý klub 
poděkovat městu Frýdlant za spo-
lupráci a všem hráčům Discgolf 
Wizards Frýdlant za jejich oddanost 
frýdlantskému hřišti. Bez nich by ne-
byl takový úspěch nikdy dosažen a 
doufáme, že ve stejném odhodlání 
budeme společně pokračovat i v roce 
2022. Na statistikách je jasně vidět,  
že dokážeme konkurovat významným 
hřištím v celé republice a případné 
budoucí rozšíření o dalších šest jamek 
má své opodstatnění. 

Do sezóny 2022 přejeme všem mnoho 
úspěchů a jak to již znáte: „Ať to lítá!“ 

Jiří Beran, Michal Heinzl, Matěj Vlček, 
Petr Beran, Jiří Heinzl
Wizards Discgolf Frýdlant
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Dluhové poradny ve Frýdlantě 
a v Novém Městě pod Smrkem 
umějí pomáhat
Celkem 117 lidem dokázaly v minulém 
roce pomoci dluhové poradny, které 
svoje služby poskytují zdarma ve Frýd- 
lantu a v Novém Městě pod Smrkem. 
Lidem nejčastěji pomáhaly s mapo-
váním jejich dluhů, se zastavováním 
exekuce, s podáním insolvenčního 
návrhu či s tím, aby se zbavili svých 
exekucí v rámci akce Milostivé léto. 
To ale není všechno. Dluhoví poradci 
v loňském roce klientům asistovali 
i při hledání bydlení či jim zařídili 
potravinovou pomoc. Pomohli prostě 
tam, kde to bylo potřeba.

Dluhové poradny mohou pomáhat 
díky spolupráci Místní akční skupiny 
Frýdlantsko (MASiF) a organizace 
Člověk v tísni a díky projektu „Pro-
gram pro řešení předluženosti 
na Frýdlantsku“. 

Máte-li problémy s dluhy a exekucemi, 
neváhejte se na dluhové poradny a 
dluhové poradce obrátit i vy. Opravdu 
dokáží pomoci. Stydět se nemusíte, 
není hanba si říci o pomoc. Navíc jde o 
pomoc bezplatnou. Kontakty na dlu-
hové poradce najdete na spodní části 
komiksu, který ukazuje, jak snadné 
je spadnout do existenčních potíží a 
exekucí.   

Juliána Bindásová
MAS Frýdlantsko, z.s.
koordinace aktivit řešících předluženost
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Okénko zastupitelů

Mikroregion vyhlašuje dotační program 
na podporu sociálních služeb na Frýdlantsku
Poskytovatelé sociálních služeb, kteří 
se zapojují do komunitního plánování 
na Frýdlantsku, mohou v letošním roce 
opět žádat o finanční podporu pro- 
střednictvím Dotačního programu 
na podporu Sítě sociálních služeb 
na Frýdlantsku. 

Kde najít více informací?
Podmínky dotačního programu a 
formulář žádosti pro poskytova- 
tele sociálních služeb jsou zveřej-
něny na internetových stránkách 
Mikroregionu Frýdlantsko na:
ht tps://dsofrydlantsko.wordpress.
com/home/spolecne-projekty-svazku-
obci/. 

Dokdy je potřeba podat žádost?

Žádost o poskytnutí dotace s pří-
slušnými přílohami je zapotřebí podat 
v termínu od 16. do 30. 3. 2022  
na adresu Mikroregionu Frýdlantsko. 
V případě potřeby konzultace k žá-
dosti je možné se obrátit na Lenku  
Stehnovou, lenka.stehnova@masif.cz,
koordinátorku plánování sociálních 
služeb.

Informace o dostupných sociálních 
službách a komunitním plánování 
najdete na internetových stránkách 
https://www.frysko.cz/.

Věříme, že systém přispěje ke sta-
bilizaci, k lepší dostupnosti a kvalitě 
sociálních služeb pro obyvatele Frýd-
lantska.  

Anna Randáková a Lenka Stehnová
Mikroregion Frýdlantsko
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Litinový kříž na žulovém podstavci 
stojí v místní části Jaklovo Údolí,  
na křižovatce cest, v místě zvaném  
U křížku. Drobná památka je situova-
ná mezi rozlehlými pastvinami. Podle 
datace na soklu pochází z roku 1791 a 
řadí se k starším drobným památkám 
regionu. 

Na žulovém podstavci, který je tvořen 
soklem, dříkem a konkávně projmu-
tou hlavicí je osazen nový dřevěný 
kříž, jehož pata je zajištěna kovovým 
volutově stáčeným kotvením. Je de-
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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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Sněžení a mráz znamenají pro majite-
le a správce budov starost navíc. 
Pokud jsou sněhové srážky intenzivní, 
na střechách domů se nahromadí  
za krátkou dobu velké množství sněhu, 
který se může sesunout jako lavina. 
Za včasné očištění střech a fasád 
od sněhu, ledových ploten a rampou-
chů odpovídá vlastník konkrétního 
domu. Tuto povinnost může přenést 
na správce nebo domovníka (popří-
padě nájemce), nejlépe příslušným 

HASIČI RADÍ OBČANŮM

Bezpečný pohyb v okolí budov 
v případě možného pádu sněhu 
a rampouchů ze střech

    

 

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 

A na co byste si měli dávat pozor vy v zimním období při pohybu v okolí budov,  
na jejichž střechách a konstrukcích se nachází sníh či led?

• sledujte předpověď počasí, nebezpečí pádu sněhu či ledu hrozí zejména po intenzivních srážkách a v případě
 teplotních výkyvů  
• při chůzi kontrolujte očima střechy a jejich spád, všímejte si sněhových převisů a visích rampouchů, 
 vyvarujte se chůze pod nimi
• všímejte si i slyšitelných jevů předcházejících pádu sněhu či ledu (nezvyklý praskot nebo lupání)
• vyhněte se průchodu označenými a preventivně zahrazenými úseky (při vstupu na pozemní komunikaci 
 buďte opatrní)
• neparkujte dopravní prostředky v místech, kam může sníh či led ze střechy dopadnout
• v případě vzniku újmy na vašem zdraví či majetku se snažte zajistit svědky a pořídit fotodokumentaci 
• jste-li svědkem události, vždy myslete na svoji bezpečnost, je-li to možné poskytněte první pomoc a dle
 potřeby zavolejte některé z čísel tísňového volání.

 150 Hasičský záchranný sbor ČR
 155 Zdravotnická záchranná služba
 158 Policie ČR
 156 Městská policie
 112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

Nezapomeňte! Štěstí přeje připraveným!   

kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

ustanovením v písemné smlouvě. 
Odpovědná osoba musí přijmout 
taková preventivní opatření, aby 
k nebezpečným pádům sněhu a ledu 
z budov, které jsou spojeny s ohro- 
žením materiálních hodnot a zdraví 
lidí, nedocházelo. Není-li možné 
okamžitě zajistit preventivní odstra-
nění nebezpečného stavu, měl by být 
ohrožený úsek pod problematickým 
místem označen a preventivně za-
hrazen.
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Senioři ve Frýdlantu studují  
už šestý semestr Virtuální 
univerzity třetího věku
Už šestý semestr studia zahájili ve Frýdlantě na začátku února senioři v rámci Virtuální univerzity 
třetího věku (VU3V). Opět se budou každých čtrnáct dní setkávat a vzdělávat na přednáškách vede- 
ných lektorem, tentokrát jsou studijním tématem semestru Rituály evropských královských rodů. 
Senioři z celého Frýdlantska studují VU3V třetím rokem, potkávají se vždy v kongresovém sále  
Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, v Bělíkově ulici. Po úspěšném ukončení tohoto šestého 
semestru čeká senior studenty na půdě České zemědělské univerzity v Praze slavnostní promoce.  
Ve vzdělávání ale budou moci pokračovat i nadále. 

„Projekt Virtuální univerzity třetího 
věku odstartoval u nás ve Frýdlantu 
na podzim roku 2019. Stojí za ním 
organizace Umíme si pomáhat, z.s. a 
Frýdlant ho velmi rád podpořil jak 
morálně, tak finančně a materiálně. 
Ve spolupráci se Střední školou hospo-
dářskou a lesnickou jsme našli vhodné 
prostory, kde se senioři účastní předná-
šek a vzdělávají se v různých oblastech. 
Jsou nadšenými, svědomitými a pilnými 
studenty,“ říká místostarosta Frýd-
lantu Ing. Dan Ramzer, který stál 
u zrodu tohoto projektu ve Frýdlantu. 

„Do Virtuální univerzity třetího věku se 
mohou zapojit všichni zájemci, kteří 
jsou občany České republiky a jsou 
buď v důchodovém věku anebo jsou 
v invalidním důchodu,“ vysvětluje  
za organizaci Umíme si pomáhat 
autorka projektu ve Frýdlantu Ing. 
Barbara Vítková. Senioři se během 
pěti předchozích semestrů vzdělávali 
v oblasti genealogie, českých dějin 
nebo cestování. „Bohužel i náš vzdě-
lávací program pro seniory narušila 
pandemie nemoci Covid-19 a tak jsme 
museli v předchozích dvou letech často 
vyměnit prezenční výuku za distanční. 
Ale i to zvládli frýdlantští senioři na jed-
ničku, což dokazují naposledy výsled- 
ky z pátého semestru, který zvládlo 
úspěšně ukončit všech 40 senior stu-
dentů,“ dodává Barbara Vítková. 

Studium šesti semestrů zakončí 
slavnostní promoce, která se za pří-
znivých epidemických podmínek 
uskuteční na půdě České zemědělské 
univerzity v Praze, jejíž Provozně 
ekonomická fakulta je garantem celo- 
republikového projektu VU3V. „Rádi 
bychom ale frýdlantským seniorům 
připravili i alternativní ceremonii pro-
moce na frýdlantském zámku, aby si tu 
slavnostní chvíli vychutnali i „doma“, 
ale v prostorách, které jsou vznešené a 
noblesní. Byla by to odměna za jejich 
tříleté úsilí a pilné studium,“ dodává 
Dan Ramzer. 

Senioři Frýdlantska budou moci ve 
studiu pokračovat i nadále. „Ti, kteří 

úspěšně zakončí své tříleté studium, bu- 
dou mít možnost vybrat si z nabídky 
kurzů, které je ještě zajímají. Pro nově 
příchozí studenty bude znovu otevřen 
první semestr. To znamená, že od pod-
zimu 2022 budeme mít dvě skupiny 
studentů, začátečníky a pokročilé,“ 
vysvětluje Barbara Vítková. Kromě 
Virtuální univerzity třetího věku bu-
dou mít senioři možnost zapojit se i 
do IT vzdělávání a také do jazykového 
vzdělávání, například studia polštiny, 
němčiny, italštiny nebo španělštiny.   

mp
Foto: Ivana Sitzberger
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Karneval v MŠ Bělíkova
Měsíc únor byl vždy karnevalovým ob-
dobím a ani letos tomu nebylo jinak. 

Děti ze třídy Žabiček a Berušek si 
uspořádaly karneval ve čtvrtek 10. 2. a 
třída Veverek a Zajíčků hned druhý 
den. A jak to celé probíhalo?

Už v šatnách bylo slyšet štěbetání a  
do tříd pomalu vcházela jedna 
maska za druhou. Přišla princezna, 
Spiderman, vodník, medvěd, duch, 
rytíř nebo pan doktor. Ranní hry byly 
tentokrát úplně jiné. 

V rámci karnevalového dopoledne si 
děti užily spoustu her – skákání v pyt-
li, hod na cíl, chůzi po lavičce nebo 
na chůdách a další a další hry. Také je 
čekala přehlídka masek. Nezapomněli 
jsme ani na výzdobu třídy. Všude 
kolem bylo plno balónků, třásní, 
na stolech talířky s dobrotami. Třídou 
celé dopoledne zněly veselé písničky. 
Děti se „vrhaly“ do tance a občas to 
vypadalo jako v tom nejdivočejším 
snu. Kde jinde by totiž spolu mohl 
tančit pirát s vajíčkem nebo voják 
s mořskou pannou. Celou školkou se 
ozýval smích, panovala skvělá nálada a 
děti si den užily.

Po náročném dopoledni je čekal 
výborný oběd a pohádka na dobré 
spaní. Krásné sny… beruško, Karkulko, 
princezno, rytíři…  

za MŠ Bělíkova 
Jiřina Vokounová

za MŠ Bělíkova 
Jiřina Vokounová
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Lyžařský výcvik žáků sedmých 
tříd ZŠ Purkyňova
Ve dnech od 31. 1. do 3. 2. 2022 se 
žáci sedmých ročníků ZŠ Purkyňova 
měli možnost zúčastnit lyžařsko-turis-
tického výcvikového kurzu, který se 
tentokrát konal ve Smržovce. Zde měli 
žáci příležitost naučit se lyžovat, pří-

padně zdokonalit své dovednosti 
na běžeckých i sjezdových lyžích. 
I přes nepříznivé větrné počasí se ly-
žování věnovali intenzivně. Své síly 
žáci poměřili poslední den při závodu 
za slunečného počasí. Pobyt se vydařil, 

žáci přijeli spokojeni a plni pěkných 
zážitků a nových zkušeností.   

Za kolektiv vedoucích kurzu 
Lucie Skřivánková
třídní učitelka 7. E
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Ve středu 2. 2. 2022 se členové žá-
kovského parlamentu ZŠ Bělíkova 
„Masarykovci“ vydali na frýdlantskou 
radnici za panem starostou Jiřím Sto-
důlkou. Měli jsme pro něj připraveno 
několik otázek a postřehů na vylepšení 
našeho okolí. Pan starosta nás přijal 

Setkání žákovského parlamentu 
se starostou Frýdlantu

v obřadní síni radnice a s potěšením 
si nás vyslechl. Více než půl hodiny 
s námi diskutoval, odpovídal na naše 
dotazy a zapisoval si naše náměty. 
Potom nám ukázal svoji pracovnu a 
prozradil nám, co se v našem městě 
plánuje. Byli jsme moc rádi, že si na 

nás pan starosta udělal čas a že nám 
na všechny naše otázky odpověděl. 
Moc se nám na radnici líbilo, a tak jsme 
se s panem starostou domluvili, že se 
určitě znovu sejdeme.   

za Žákovský parlament Masarykovci 
Natálie Šimková a Anna Chvojková
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

 
Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, 

okres Liberec, příspěvková organizace 

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace 
Purkyňova 510, 464 01  Frýdlant; tel.: 482 312 197; e-mail: podatelna@zsazusfrydlant.cz; web: www.zsazusfrydlant.cz 

 

POZVÁNKA NA DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
PRACOVIŠŤ ZÁKLADNÍ ŠKOLY FRÝDLANT 

 
Vážení rodiče, 

zveme Vás a Vaše děti na dny otevřených dveří jednotlivých pracovišť 

základní školy ve Frýdlantu. Školy můžete navštívit v níže uvedených 

termínech vždy mezi 15:00 a 17:00 hodinou.  

Úterý 22. března 2022   ZŠ Husova 344, Frýdlant 

Středa 23. března 2022  ZŠ Purkyňova 510, Frýdlant 

Čtvrtek 24. března 2022  ZŠ Bělíkova 977, Frýdlant 

 

V rámci prohlídky jednotlivých budov budete mít možnost 

prohlédnout si učebny a vybavení školy, paní učitelky Vám rády 

představí vybrané pomůcky a techniku, které používáme při výuce.  

Účast na dnech otevřených dveří nenahrazuje zápis k povinné školní 

docházce, který se koná ve čtvrtek 21. dubna 2022 od 13:00 do 17:00 

hodin na pracovišti ZŠ Husova 344, Frýdlant. K zápisu obdržíte 

podrobné organizační informace v průběhu března 2022.  

Těšíme se na Vás! 
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ZŠ speciální

V září školního roku 2021/2022 byl  
na naší škole po delším období otevřen 
přípravný stupeň ZŠ speciální. 

Je určen pro děti s těžkým mentálním 
postižením, děti s autismem a děti se 
souběžným postižením více vadami. 
Tento přípravný stupeň je koncipován 
jako tříletý s tím, že žák má možnost  
po splnění stanovených kritérií v kaž-
dém z ročníků přejít do 1. ročníku ZŠ 
speciální.

Do kolektivu dětí přípravného stupně 
jsou přijímány děti od 5 let věku, dále 
především děti s odkladem povinné 
školní docházky. Děti přichází do pří-
pravného stupně buď z různých typů 
mateřských škol či přímo z rodiny, na 
doporučení speciálně pedagogických 
center či center rané péče.

ČINNOST PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

Velký důraz klademe na spolupráci 
s rodiči, je umožněna návštěva ve třídě, 
seznámení s harmonogramem výuky a 
probíhajícími aktivitami. Pobyt ve třídě 
je upravován v souladu s přivykáním 
dítěte na školní prostředí, spoluúčast 
rodičů je možná a žádoucí.

Výuka v přípravném stupni probíhá 
v učebně s vhodným prostorovým 
uspořádáním a odpovídajícím vyba-
vením. Prostory ve škole jsou téměř 
bezbariérové a vzdělávání žáků na vo- 
zíčku umožňují. Vybavení výukové 
třídy je účelné. Žáci s PAS mají dle 
možností oddělená pracovní místa, 
případně samostatnou lavici. Kromě 
nábytku sloužícímu k výuce je ve tří-
dách a relaxačních prostorách vybave-
ní hračkami, odpočinkovým nábytkem, 
kobercem, terapeutickým bazénkem 
s míčky nebo terapeutickým polštářem. 

Ve třídách jsou dále počítače, au-
diovizuální technika, nástěnné obrazy, 
pískovničky a další vhodné pomůcky.

Činnost přípravného stupně probíhá 
v době od 8.00 do 11.40 hodin, tedy 
4 hodiny denně. Vyučovací jednotky 
jsou oddělovány prostorem pro hy-
gienu a svačinu. Většina činností 
probíhá individuálně. Během všech 
aktivit je poskytován dostatek času 
především pro hru dítěte. Aktivity jsou 
vhodně doplňovány pohybem, velký 
důraz klademe na vycházky v přírodě 
a na zahradě školy. 

Ve třídě s pěti žáky přípravného 
stupně zabezpečují výchovně vzdě-
lávací činnost vždy současně 3 pe-
dagogičtí pracovníci, z nichž jeden 
je učitel – speciální pedagog a dva 
asistenti pedagoga. Ráno přichází 
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ZŠ speciální

do třídy rodiče společně se svými 
dětmi. Příchod do školy není striktně 
dodržován, vzhledem k individuálním 
potřebám dítěte. Vše záleží na dohodě 
mezi rodiči a pedagogem. Součástí 
předávání dětí je i rozhovor mezi rodi-
či a pedagogy, týkající se především 
dětí, abychom se co nejvíce dozvěděli 
o jejich momentálním stavu, vždy pře-
važuje milá a přátelská atmosféra.

Po odchodu rodičů se snažíme 
postupně děti zapojovat do činností. 
Den začínáme společným zpíváním 
s použitím rytmických nástrojů. Děti je 
používají dle svých schopností samy, 
nebo asistovaně. Vždy jim to vykouzlí 
úsměv na tváři. Na dobré náladě 
našich dětí nám velmi záleží. Následuje 
individuální přístup k dětem, podle 
jejich schopností. Zapojují se všichni 
pedagogičtí pracovníci. Procvičované 
dovednosti a činnosti opakujeme 
v různých obměnách ve spojení s re-
laxací. Ke každé činnosti žáky vhodně a 
dostatečně motivujeme, střídáme me-
tody výuky. Co nejvíce zařazujeme 
písničky, tělovýchovné chvilky, po-
hybové aktivity a relaxační techniky 
zaměřené na aktivizaci záměrné po-
zornosti žáků. Vždy převažuje snaha 
o pozitivní hodnocení a motivaci. 
Součástí pobytu je i dopolední svačina, 
kterou dětem připravují rodiče. Sa-
mozřejmostí práce pedagogů je i péče 
o osobní hygienu dětí.  

Při odchodu domů a předávání dětí 
opět probíhá rozhovor s rodiči, aby-
chom je seznámili s průběhem dne, 
s tím, co se dětem podařilo, s jejich 
náladami a radostmi. Maximální soulad 
a spolupráce ve vztahu rodina a škola je 
pro nás i naše děti na prvním místě.  

za kolektiv přípravného stupně 
Alena Kopřivová 
třídní učitelka
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Volejbalová mládež 
ve Frýdlantě kvete
Na začátku února nám dorazily nové 
dresy pro naši mládež. Se společnou 
fotkou jsme vzhledem k různým ab-
sencím otáleli, ale v úterý 8. 2. 2022 
jsme se již společně nechali v nových 
dresech vyfotit. Na fotce můžete vidět 
25 děvčat a jednoho chlapce. Čtyři 
další chyběli, na tréninky nám dochází 
celkem 30 dětí. Je to nejvyšší číslo, co 
si pamatuji. My jsme za to samozřejmě 
rádi a trochu nás mrzí, že nemáme 
trenérskou kapacitu na to, abychom 
třeba tréninky ještě více rozdělili.

Pojďme se ale podívat, jak se našim 
družstvům dařilo. Muži v kraj-
ském přeboru I. třídy mají za se-
bou 2 dvojzápasy s následujícími 
výsledky. Především domácí zápas 
s Lokomotivou Liberec přinesl velice 
zajímavou podívanou. A právě z to-
hoto zápasu je i přiložená fotka.

TJ Vysoké n/J  x  Vrtule Frýdlant 
– 3:0 a 1:3

Vrtule Frýdlant x TJ Lokomotiva 
Liberec – 2:3 a 3:2

Co nás čeká?
Sobota 2. 4. 2022 
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou

V neděli 6. 2. 2022 si naše starší 
žačky spravily chuť na dalším turnaji 
krajského přeboru. Na Duklu Liberec 
sice holky nestačily, ale s Novým 
Borem i Varnsdorfem si naše děvčata 
poradila. Navíc jsme zakomponovali 
i nový prvek, a to libero. To bylo 
velice přínosné a my se tak posunuli 
ve volejbale o kousek dál. Povedenou 
trenérskou premiéru si odbyla Simona 
Briestenská.

nám podaří toto umístění v příštích 
turnajích ještě vylepšit.  

Za Vrtule Frýdlant
Matěj Drechsler
předseda spolku

V Amatérské Volejbalové Lize se 
nám opět dařilo. Nepříliš povedený 
začátek sezony se nám podařilo 
zažehnat a pomalu stoupáme ta-
bulkou vzhůru. Aktuálně Vrtulím patří 
průběžné 5. místo. Uvidíme, jestli se 

Horní řada zleva:  L. Spurný, L. Břicháček, J. Rychtařík, T. Kvapil, J. Kolář, M. Groh
Dolní řada zleva:  J. Žambera, R. Řezníček, M. Drechsler
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Nadšenci chystají amatérské 
sportovní turnaje pro veřejnost 
celého Frýdlantska
Amatérské sportovní turnaje v různých sportech připravila pro obyvatele Frýdlantského výběžku 
na tento rok skupina sportovních nadšenců. Zatím mají připraveno šest turnajů v ping pongu, futsalu, 
florbalu, šipkách, basketbalu a badmintonu, nebrání se ale ani dalším sportům a turnajům. Všechny  
akce se uskuteční buď v tělocvičně základní školy v Hejnicích nebo v Areálu Vzlet v Lázních Libverda. 
„Amatérské turnaje jsme připravili  
pro sportovce, kteří nejsou organizová- 
ni v žádných klubech, ale chtějí si zahrát 
a změřit síly s ostatními sportovními 
nadšenci. Podobných turnajů je totiž 
pro amatéry tady na Frýdlantsku velmi 
málo,“ vysvětluje jeden z organizátorů 
Matěj Sotona. 
Prvním turnajem, který proběhne, 
je turnaj v ping pongu 12. března 
2022, následovat bude 30. dubna 
turnaj ve futsalu, 4. června ve florbalu,  
24. září v šipkách, 29. října v basketbalu 

a prozatím posledním plánovaným je 
turnaj v badmintonu 3. prosince. „Vě-
říme, že mezi amatérskými sportovci 
na Frýdlantsku bude o tyto turnaje 
zájem a tak nějaké další turnaje ještě  
v průběhu roku přidáme. Nebráníme se 
ani jiným sportům. Cena startovného by 
se měla pohybovat mezi stokorunou až 
dvěma stokorunami, bude záležet 
na tom, zda bude placeno za tým nebo 
jednotlivce. Pro vítěze budeme mít 
vždy připraveny pěkné ceny,“ dodává  
Matěj Sotona. 

Zájemci o účast na turnajích se mohou 
hlásit na email: sotona.matej2003@
seznam.cz nebo sms zprávou na číslo 
608 954 171. Informace o jednotlivých 
turnajích lze najít na facebookových 
stránkách „Amatérské turnaje“ nebo 
na stejnojmenném instagramovém 
profilu, také přes zprávy těchto so-
ciálních síti se pak mohou zájemci  
k účasti na turnaji přihlásit.  

mp
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Březen je měsícem knihy a internetu. 
Bohužel knihy pod tlakem ostatních 
moderních komunikačních prostřed-
ků ustupují do pozadí. Věříme přesto, 
že tu s námi budou i nadále, nejlépe 
napořád. Byť se preference čtenářů 
mění a část jich přechází ke čtení 
e-knih či si knihu raději poslechne. 

Jak to máte vy? Je váš šálek kávy 
audiokniha, e-kniha, nebo klasická 
papírová kniha? Jaké žánry vás 
přitahují, o které máte zájem? 
Chystáme „oživit“ knihovní fond a 
tak nás vaše odpovědi na tyto otázky 
zajímají. Na webových stránkách 
knihovny Frýdlant jsme proto pro 
vás připravili anketu, ve které zjiš-
ťujeme, jaké knihy byste chtěli 
nově nacházet v naší knihovně. Po-
mozte nám a odpovězte. Předem 
děkujeme. Více zde: 
https://frydlant.knihovna.cz/

S novým rokem připravila Městská 
knihovna Frýdlant mnoho novinek. 
Nově najdete informace o knihovně a 
knihách nejen na našem webu, 
ale také na Facebooku. Na novém 
facebookovém profilu knihovny, 
kterou najdete pod názvem Městská 

Knihomol 3/2022              

knihovna Frýdlant, se budou objevovat 
informace z knihovny, aktuality, zají-
mavé knižní tipy nebo třeba novinky 
v knižním fondu. Podívejte se na fa-
cebook knihovny nebo na její web a 
zajděte si vypůjčit něco hezkého či 
zajímavého ke čtení. Využít můžete 
také novinku, půjčování e-knih.

Zajímavou službou pro naše čtenáře 
je zpřístupnění čtenářských kont 
na webu knihovny. Každý čtenář 
se může z domova podívat do naší 
knihovny – prolistovat si katalog, 
v klidu si rozmyslet, co by si chtěl 
přečíst, co by ho z naší nabídky 
zajímalo. Sám si může knihu po inter-
netu zamluvit (je-li právě půjčena) a 
také si může prodloužit výpůjční dobu 
(aby zbytečně neplatil upomínku 
za pozdní vrácení).

Knihovní katalog: 
https://lck tritius.cz/library/frydlant/
 
Knihovnická práce je rozmanitá, není 
omezena jen na výpůjční činnost. 
V knihovně, a nyní podle možností i 
mimo ní, se realizuje řada veřejných 
vzdělávacích pořadů a vystoupení 
jak pro dospělé čtenáře, tak pro dě-

ti. Udržovat příznivou statistiku se 
nám daří díky soustředěné práci se 
školními dětmi, které se k četbě sna-
žíme motivovat různými soutěžemi a 
akcemi v knihovně. Vymýšlíme pro-
jekty jak pro jednotlivce, tak i pro celé 
kolektivy tříd. Knihovna se zapojuje 
do významných celostátních akcí, 
např. Březen - měsíc čtenářů, Book-
start projekt na podporu čtenářské 
gramotnosti S knížkou do života, 
Noc s Andersenem, Pasování 
na čtenáře.

Na březen jsme pro žáky 4. tříd 
ZŠ Frýdlant připravili komiksový 
workshop plný bublin a piktogramů.
Holky a kluci si v úterý 8. 3. 2022 
v hravém worskhopu ve výstavní síni 
radnice vyzkouší vlastní tvorbu ko-
miksů. Workshop plný komiksových 
bublin, citoslovcí, piktogramů a pra-
covních listů nazvaný „Jak se děla-
jí komiksy? Bublifuk, Čtyřlístek“ 
žákům již poněkolikáté představí 
spisovatel Jiří Walker Procházka.

Další výzvou a novinkou zároveň je 
Čtenářský klub pro dospělé, který 
se březnem otevře ve spolupráci 
Městské knihovny Frýdlant a Střediska 

BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY, KNIHA – PŘÍTEL ČLOVĚKA
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sociální péče Frýdlant. Je určen 
především klientům SSP Frýdlant!!!
Chcete si popovídat o zajímavých 
knihách nebo sdílet své dojmy z pře-
čtených knih? Zavítejte do našeho pra- 
videlného čtenářského klubu pro do- 
spělé. Přijďte si poslechnout tipy 
na dobré čtení a strávit příjemný čas 
v přátelském prostředí. Není potřeba 
se předem hlásit. Setkávat se bude-
me vždy poslední čtvrtek v měsíci 
ve společenské místnosti SSP 
Frýdlant. Prvním tématem je „Kniha, 
ke které se rád/a vracím“.

A na závěr tu mám tip pro všechny, 
kteří by nejraději měli všechny kni-
hy doma a půjčit si je jim nestačí. 
Dojděte si pro některé již vyřazené 
z knihovnického fondu na Burzu knih, 
která bude probíhat v prostorách kni-
hovny ve dnech 16. a 17. 3. 2022 
v provozní době knihovny. Těšíme 
se na Vás.  

Za Městskou knihovnu Frýdlant a 
knihomola Radka Wittmayerová

Občanská kronika
leden 2022

MVDr. Jiří Procházka
Mária Horáčková
BcTh. Tomáš Brož
Valentin Kilián
Miroslav Šolc
Jaroslav Rohlíček
Václav Stýbal
Helena Pauerová

Úmrtí
Ondřej Kubáček
Kamila Procházková
Matyáš Brzák
Daniela Černá
Dominika Prošková
Jan Fichtner
Josef Solnický

Narození Sňatky
Martin Farský  x  Petra Drahošová
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Město Frýdlant 
Vás zve na výstavu

LADNOST POHYBU KONÍ

fotografie koní objektivem Marka Sekáče

Termín: 
Kde:

1. - 31. března 2022
vestibul radnice ve Frýdlantě
Po - Pá    8:00 - 16:00

Více na www.mesto-frydlant.cz

So 10:00 - 14:00
Nebo v čase, který bude v souladu s nařízením vlády proti šíření koronaviru
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MMAASSOOPPUUSSTTNNÍÍ  
VVEESSEELLIICCEE 

 
se koná 

v pátek 4. března 2022   

vv  1100,,1155  hhooddiinn 

na náměstí ve Frýdlantu 
 

Přijďte si zazpívat a zatančit s dětmi 
z našich škol a školek. 

 
„HEJ, HEJ, HEJ, 

TĚŠÍME SE 
NA TEN MASOPUSTNÍ REJ!“ 

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

ZPRÁVY Z REGIONU
ČESKÉ PÍSNIČKY  
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ  
DOBRÉ RADY 
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE

liberec.rozhlas.cz | R–LBC |

Vyneste spolu s dětmi 
Morenu pryč z města
Vynést Morenu a dát tak definitivní sbohem zimě můžete spolu 
s dětmi z frýdlantských mateřských azákladních škol v pondělí 
21. března 2022. Průvod vyjde v 10.00 hodin od základní 
školy v Husově ulici, v 10.15 pak začne krátký program 
na námětí T. G. Masaryka. Poté všichni vydáme k řece Smědé, 
kam budou Moreny shozeny, aby zima opustila město.

Všichni jste srdečně zváni, těšíme se na vás.

Michaela Fiedlerová
MŠ Jiráskova

Foto: mp

Vyneste spolu s dětmi Morenu pryč z města 

 

Vynést Morenu a dát tak definitivní sbohem zimě můžete spolu s dětmi z frýdlantských mateřských a 
základních škol v pondělí 21. března 2022. Průvod vyjde v 10.00 hodin od základní školy v Husově 
ulici, v 10.15 pak začne krátký program na námětí T. G. Masaryka. Poté všichni vydáme k řece 
Smědé, kam budou Moreny shozeny, aby zima opustila město.  

Všichni jste srdečně zváni, těšíme se na vás. 

Michaela Fiedlerová 
MŠ Jiráskova 

Foto: mp 
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