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Začala stavba 
parkoviště v Lesní
V Lesní ulici začala 
v březnu stavba nového 
parkoviště, které pojme 
27 automobilů. Hotové 
bude do tří měsíců.
 Více na straně 3

Děti vynesly 
Morenu, jaro vítej
Šest velkých a nespočet malých 
Moren vynesly koncem března děti 
ze školek a škol k řece Smědé, kde je 
posléze hodily do vody. Definitivně 
tak vyhnaly zimu z města.  
 Více na straně 4

Setkání s občany 
v terénu pokračují
V dubnu a květnu pokračuje série 
setkání starosty a místostarosty 
Frýdlantu s občany města v terénu. 
Přijďte s vedením Frýdlantu 
diskutovat i vy. 
 Více na straně 5

Veselé Velikonoce



Milí občané Frýdlantu, 

konec března se nesl ve znamení vysokých 
teplot a slunečného počasí, tak věřme, že 
se v dubnu počasí nezblázní a nezasype 
nás třeba sníh. Nevím jak vy, ale já bych 
to plnohodnotné jaro už uvítal. Ostatně 
začíná ta pravá stavební sezóna a  
pro tu je hezké počasí rozhodně lepší,  
než sněhové přeháňky a mráz. 

Hned z jara nás toho čeká ve městě docela 
dost. Koncem března začala konečně  
po čtyřech letech stavba parkoviště  
v Lesní ulici. Dočtete se o tom i v tomto 
zpravodaji. Děkuji všem obyvatelům síd-
liště v Lesní, že budou ke stavebníkům 
i sami k sobě ohleduplní a nebudou 
nevhodným parkováním blokovat jak 
stavební auta, tak ostatní řidiče. Parko-
viště má být hotové do tří měsíců, tak pro-
síme o trochu trpělivosti a shovívavosti. 

V dubnu začne druhá etapa revitalizace 
našeho třetího nejstaršího sídliště, které 
stojí mezi ulicemi Husova, Fügnerova a 
Lužická. Pracovat se v dohledné době 
začne také na chodnících v ulici Bře-
zinova, po její pravé straně. Povedou až 
k volnočasovému areálu Strmá, kde je 
cyklistická trať s boulemi, dětské hřiště a 
workoutové hřiště. A na druhé straně pak 
skatepark. Věřím, že tím zpříjemníme 
cestu za sportem všem, kteří hřiště a trať 
pro kola využívají. 

Rekonstruovat se bude kanalizační stoka 
u mateřské školy v Bělíkově ulici a hned, 

jak tu budou práce hotové, dojde k úpravě 
plochy u vchodu do školky a vyroste zde 
nové překvapení pro děti.

Po dvouletém období, kdy nás trápil 
Covid, se začíná vše vracet k normálu.  
I když nám teď zase zamotává hlavu  
válka na Ukrajině, humanitární pomoc a 
pomoc uprchlíkům, kteří sem přicházejí  
se svými dětmi. Ale věřím, že jako jsme 
zvládli Covid, zvládneme i tuhle těžkou 
situaci. Uprchlíkům, kteří z Ukrajiny do-
putovali až do Frýdlantu, se snažíme 
pomáhat, do pomoci se zapojily mnohé 
organizace, někteří zaměstnavatelé a  
také řada občanů. Za každou, byť 
sebemenší pomoc děkujeme. A ty, kteří 
pomáhat nechtějí, prosím: pomoc je 
dobrovolná, nikdo k ní nikoho nenutí. 
Ale o jedno vás požádám. Nebuďte zlí 
na lidi, kteří mají myšlení nastavené 
jinak. Skutkem ani slovem. Budeme-li 
respektovat názor druhého, bude se nám 
všem lépe žít. 

Milí Frýdlanťáci, užijte si krásné jaro, 
přijďte na Velikonoční jarmark, zajděte 
do kina, na sportovní a společenské akce, 
které se ve Frýdlantě chystají. Zajděte  
na procházku, výlet, teď v dubnu se také 
otvírá po zimě hrad a zámek Frýdlant, 
který připravil změny v prohlídkových tra-
sách. Třeba se někde potkáme.  

Jiří Stodůlka
starosta Frýdlantu

lovo starostyS
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V Lesní ulici začala odsouvaná 
stavba nového parkoviště

„Prosíme všechny obyvatele sídliště  
v Lesní ulici, aby během stavby nového 
parkoviště na konci sídliště nad sva-
hem u fotbalového stadionu, využívali  
k parkování dočasně zřízené stání 
na starém hřišti nad garážemi. 
Apelujeme na řidiče, aby svá vozidla 
neparkovali v místě průjezdu na stav-
bu a to nejen z důvodu blokování 
stavebních strojů a nákladních auto-
mobilů, ale i z důvodu ochrany vlast- 
ních automobilů,“ vysvětluje starosta 
Frýdlantu Jiří Stodůlka. Zároveň 
také vyzývá k opatrnosti při pohybu  
na sídlišti během stavby. Provizorní 
parkoviště je stejně jako průjezd  
ke stavbě označeno dopravní 
značkou. Po ukončení stavby pak 
bude hřiště vráceno do původního 
stavu. 

Na parkovišti v Lesní ulici vznikne 
na jaře 27 nových parkovacích míst. 
“Stavební práce potrvají zhruba 3 mě- 
síce. Celkem přijde vznik nového par-
koviště městský rozpočet na zhruba 
2 miliony korun,“ dodává Kateřina 
Korečková z investičního oddělení 
Městského úřadu Frýdlant. 

Nové parkoviště vyřeší v Lesní ulici 
kritickou situaci s nedostatkem 
parkovacích míst a zvýší také bez- 
pečnost na něm. V současné době 
je totiž běžným jevem, že pokud 
některý z řidičů zaparkuje na místě 
na otáčení, nemá se v této ulici, která 
je v podstatě slepá, kde otočit sanitka 
a nedostanou se tam ani hasiči. To 
se po zbudování nového parkoviště 
změní. 

Na sídlišti v Lesní ulici ve Frýdlantu vznikne na jaře nové parkoviště s 27 parkovacími místy. Jeho stavba byla 
zahájena koncem března. Město Frýdlant prosí všechny obyvatele sídliště o součinnost a toleranci během 
stavebních prací. Především o využívání provizorně zřízených parkovacích stání, která kapacitně uleví 
stávajícímu prostoru pro parkování.

Město Frýdlant se vznikem parkoviště 
v Lesní ulici intenzivně zabývá už  
od roku 2018, kdy mělo původně  
na podzim vzniknout. „Jeho zbudo-
vání ale zkomplikovaly, o více než tři 
roky odsunuly a v konečném důsledku 
také o 550 tisíc prodražily námitky 
několika občanů, kteří využili všech 

zákonných prostředků, aby jeho 
stavbě zabránili. Nakonec ale dotčené 
orgány a úřady rozhodly, že námitky 
proti vybudování parkoviště nejsou 
relevantní a parkoviště v Lesní ulici 
vzniknout může,“ uzavírá starosta 
Frýdlantu.   

mp, Kristýna Nováková
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Moreny skončily ve Smědé, 
jaro vítej!
V pondělí 21. března 2022, tedy den po jarní rovnodennosti, vynesly nejen frýdlantské děti z města Morenu a tím 
i ve Frýdlantě definitivně přivítaly jaro. Symbol zimy, tedy Morenu, vyprovodily děti ze všech školek ve městě 
sdružených v ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant, děti z mateřské školy v Hejnicích a děti ze Základní školy speciální přes celé 
město a nakonec Moreny dle zvyklostí hodily do řeky Smědé. Vyslaly tím jasný signál jaru, že už se nemusí ničeho 
bát a může se opravdu chopit vlády. Vynášení Moreny začalo tradičně u základní školy v Husově ulici, průvod se 
na cestě ke Smědé zastavil k tanci a zpěvu na náměstí T. G. Masaryka. 

„Morena symbolizuje paní zimu a 
je tradicí, že ji během slavnostního 
průvodu vyneseme z města a hodíme 
do řeky. Jinak tomu nebylo ani letos, 
kdy jsme si stejně jako v předchozích 
letech zatančili a zazpívali na náměstí 
před radnicí a teprve pak jsme vyrazili 
k řece,“ říká za pořádající mateřskou 
školu v Jiráskově ulici vedoucí učitelka 
Michaela Fiedlerová. Veselému zpívá-
ní a reji Moren před radnicí přihlíželi i 
rodiče a prarodiče dětí a také klienti 
DOMOVA U SPASITELE. 

V průvodu šlo letos hned šest velkých 
Moren. „Nespočet dalších měly ale 
děti v rukou. Menších, které si samy 
vyráběly. A kdo neměl Morenu, měl 
třeba takzvané“létéčko“. Byl to veselý a 
pestrý průvod,“ dodává. 

Velké Moreny se do řeky Smědé 
poroučely na lávce u kina za hlasitého 
odpočítávání a skandování „jaro 
přijď“. Poté poslaly děti do vody i své 
malé Morenky. „Doufáme, že se nám 
tím podařilo paní zimu z Frýdlantu 
opravdu vyhnat. Děkuji všem školkám 

a školám, které se letošního vynášení 
Moreny zúčastnily, za jejich přípravu 
na tuto akci. Bylo krásné vidět, že si 
na tvorbě velkých Moren i jarních 
kostýmech daly učitelky velmi záležet a 
že většina dětí měla své vlastní Morenky 
či „létéčka“, díky nimž byl průvod ještě 
hezčí,“ uzavírá Michaela Fiedlerová. 

mp
Foto: mp
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ING. DAN RAMZER

 

SETKÁNÍ
starosty a místostarosty Frýdlantu s občany

 

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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Zastupitelé města schválili 
pomoc Ukrajině a uprchlíkům 

„Čtvrt milionu korun z té schválené 
dvoumilionové částky jde na přímou 
finanční pomoc Ukrajině, kterou kon-
cem února vojensky napadla Ruská 
federace. Částku 125 tisíc korun jsme 
poslali na pomoc Ukrajině prostřed-
nictvím organizace Člověk v tísni a  
stejně vysokou částku jsme pak 
poukázali na účet organizace Český 
červený kříž,“ říká starosta Frýdlantu 
Jiří Stodůlka. 

Zbylou částku, tedy 1 milion a 750 
tisíc korun, použije Frýdlant na řešení 

Zastupitelé města Frýdlant schválili v pondělí 14. března 2022 na svém mimořádném zasedání jednoznačně 
finanční pomoc ve výši 2 miliony korun pro Ruskou federací napadenou Ukrajinu a její uprchlíky. Peníze  
budou použity částečně na přímou finanční pomoc Ukrajině a pak na humanitární pomoc ukrajinským uprchlí-
kům přímo ve Frýdlantě. 

utečenecké krize přímo ve Frýdlantu. 
„Budou z ní hrazeny náklady na pomoc 
uprchlíkům z Ukrajiny, kteří jsou přímo 
tady ve Frýdlantě. Peníze budou využi-
ty například na stravování, ubytování, 
mohou být použity na drobné úpravy 
prostor pro krizové ubytování, na nákup 
postelí či nábytku, buňky s toaletami 
či sprchami, bude-li to potřeba. Dále 
mohou peníze financovat například 
náklady spojené se vzděláváním dětí 
uprchlíků, které nastanou. Popřípadě 
budou sloužit jako záloha na finance, 

které má hradit v souvislosti s uprch-
lickou krizí stát či kraj a které po nich 
budeme požadovat,“ uzavírá místo-
starosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer.  

mp

Zastupitelé schválili rozpočet 
na rok 2022

Město  FRÝDLANT r. 2022

P Ř Í J M Y   v tis. Kč SCHVÁLENÝ 
ROZPOČET

Příjmy daňové  celkem 130 350
Příjmy nedaňové  celkem 23 974
Příjmy kapitálové  celkem 6 000
Dotace celkem 23 274
Přijatý úvěr 0
P Ř Í J M Y    C E L K E M 183 598
z toho příjmy běžné

V Ý D A J E v tis. Kč SCHVÁLENÝ 
ROZPOČET

Běžné výdaje 193 911
Kapitálové výdaje celkem 102 885
Financování (splátky jistin úvěrů) 5 426
V Ý D A J E  C E L K E M 302 222

Financování 8115 -118 623

Zastupitelstvo města Frýdlant na svém jednání 23. 2. 2022 schválilo rozpočet města na rok 2022. Materiál je k nahlédnutí  
na webu https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/samosprava/hospodareni-mesta/rozpocet-mesta.html 
a na úřední desce Města Frýdlant.  

mp

Město  FRÝDLANT r. 2022

P Ř Í J M Y   v tis. Kč SCHVÁLENÝ 
ROZPOČET

Příjmy daňové  celkem 130 350
Příjmy nedaňové  celkem 23 974
Příjmy kapitálové  celkem 6 000
Dotace celkem 23 274
Přijatý úvěr 0
P Ř Í J M Y    C E L K E M 183 598
z toho příjmy běžné

V Ý D A J E v tis. Kč SCHVÁLENÝ 
ROZPOČET

Běžné výdaje 193 911
Kapitálové výdaje celkem 102 885
Financování (splátky jistin úvěrů) 5 426
V Ý D A J E  C E L K E M 302 222

Financování 8115 -118 623
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Nový správce veřejného 
osvětlení Frýdlantu

Pro občany: Nahlášení jakýchkoliv 
závad na veřejném osvětlení mů-
žete od nynějška provádět na po-
hotovostním telefonu: 725 404 102 
nebo on-line na www.emj-energo.cz 
v pravém horním rohu pod odkazem 
„Hlášení poruch veřejného osvětlení“.

Pro podnikatele: Kontaktní údaje fir-
my: EMJ s.r.o., K. Světlé 1121, Frýdlant, 
464 01, emj@emj-energo.cz , dato-
vá schránka ufq32bj, IČ: 27268632,  
DIČ: CZ27268632

Město Frýdlant informuje občany i podnikatelské subjekty, že se novým správcem veřejného osvětlení pro území 
města Frýdlant a Albrechtic u Frýdlantu od 1. 3. 2022 stala firma EMJ s.r.o.

Pro projektanty: Na stránkách spo-
lečnosti budou brzy k dispozici 
i on-line odkazy ke stahování dat  
z pasportu VO, vyjadřování ke stavbám 
z hlediska inženýrských sítí apod.  

Jan Mráz
majetkosprávní odbor
Městského úřadu Frýdlant

Velká jarní soutěž  
Českého rozhlasu Liberec

VYHRAJTE 
TRAKTŮREK  
za 90 000 Kč

www.vyhrajtetrakturek.cz

Liberec a Jablonec n. N. 102.3 FM  Frýdlant 97.4 FM  Harrachov 107.9 FM  Semily 103.4 FM 
Česká Lípa 94.3 FM  Jablonné v Podj. 105.4 FM  Turnov 91.5 FM  Nový Bor 104.9 FM  R-LBC 

Po celý duben každý všední den
v čase 9.45–10.00 hodin

Soutěž

HLAVNÍ 

CENA
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Zahraniční okénko
Protože je pandemie na ústupu, mohly se v únoru odehrát dvě radostné události: Gymnázium Frýdlant uvítalo  
po dvouleté přestávce svou partnerskou školu ze Slovinska a tři učitelky z frýdlantské základní školy mohly 
konečně vyrazit na studijní pobyt do Margate v Británii, který byl rezervován už od roku 2019. Obě akce jsou 
financované Evropskou Unií, konkrétně programem Erasmus+. 

Díky programu Erasmus+ se mohou 
už mnoho let setkávat učitelé i mladí 
lidé z celé Evropy: navazují přátelství 
a poznávají jiné země a zvyky. Zvláště 
v dnešní době cítíme více než dří-
ve, že nás v Evropě nespojuje jen 
pragmatismus a business, ale také 
společné hodnoty a víra ve svobodu 
a demokracii. Doufáme, že mladí lidé  
z Frýdlantu budou mít i nadále mož-
nost vyrážet na zkušenou do ciziny a 
hostit studenty u nás.

Přinášíme krátké zprávy z obou akcí:

Erasmus na gymnáziu žije
Před jarními prázdninami se na Gym-
náziu Frýdlant uskutečnilo dva roky 
odkládané sympózium projektu 
Erasmus+. Tentokrát byl průběh 

setkání ovlivněn epidemiologickými 
opatřeními, a proto se do Frýdlantu 
vydali nakonec pouze slovinští 
žáci a učitelé. Partneři z Německa 
a Holandska se během týdne při-
pojovali pouze do online schůzek, 
což znamenalo připravit hybridní 
program.  S touto nezvyklou výzvou 
jsme zažili několik napínavých chvilek, 
třeba když hned první den vypadl 
internet přímo u poskytovatele v Li-
berci. Vše jsme ale zvládli a dočkali 
se dokonce i pochvalných e-mailů  
od našich partnerů. 

V projektovém týdnu jsme stihli 
navštívit hrad ve Frýdlantu, za což 
velice děkujeme panu kastelánu Ho-
lubovi, Prahu, ale i Liberec a Hejnice. 
Tématem byla demokracie a fake 
news, ale narazili jsme i na společné 

historické události a osobnosti, jako 
například výročí narození slovinského 
architekta Jože Plečnika. Ten pracoval 
nejenom na návrzích slovinských 
staveb, ale i pro českou prezidentskou 
kancelář TGM. 

Poděkovat bychom chtěli městu 
Frýdlant, které pro naše hosty zajistilo 
krásné upomínkové předměty, dále 
pak Masarykově univerzitě v Brně  
za hru Fakeskape. Tuto hru pro nás 
MUNI přeložila do anglického jazyka 
tak, aby si mohli zahrát všichni 
účastníci, i ti připojení na dálku. 
Velké poděkování patří Zámeckému 
dvoru Černousy, kde byli naši hosté 
ubytováni, a i my jsme zde společně 
trávili čas během programu. 

Tým zapojených učitelů GF a žáků sexty
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Studijní pobyt učitelů 
v Margate
O jarních prázdninách vyrazily na tý-
denní jazykový pobyt do britského 
Margate paní učitelky Bufáková, 
Kozlovská a Loudová ze ZŠ, ZUŠ a MŠ 
Frýdlant. Absolvovaly jazykový kurz 
angličtiny, bydlely v rodinách a měly 
možnost také poznat jižní cíp Velké 
Británie. 

Celý pobyt byl od počátku poz-
namenán nejrůznějšími komplika-
cemi: nejdříve vypukla pandemie a 
nebylo možné cestovat, domlouvání 
se zahraniční školou bylo také velmi 
složité (mnoho jazykových škol 
v Británii muselo vlivem Brexitu a Co- 
vidu ukončit činnost) a když nakonec 
paní učitelky dorazily do Mar- 
gate, zjistily, že jsou pololetní práz- 
dniny a nemohou uskutečnit plá-
novanou návštěvu základní školy. 
To byl přitom jeden z hlavních cílů 
pobytu: jít se podívat do škol a do 
hodin, získat zkušenost se vzdělá-
váním na základních školách v Anglii.  

Přes tyto nedostatky hodnotí všechny 
účastnice svou zkušenost pozitivně: 
hostitelské rodiny byly vřelé a přá-
telské, lektorka angličtiny velmi pro-
fesionální a milá. Také Margate je 
krásné přímořské město. Všechny paní 
učitelky si připravily pro své kolegyně 
i žáky ve třídách speciální program  
o Velké Británii, aby podpořily zájem  
o cestování a poznávání světa.

Byl to však možná poslední takový 
výjezd do Velké Británie, protože 
Brexitem vystoupila Británie také 
z programu Erasmus+. V tomto 
roce plánují učitelé ze ZŠ, ZUŠ a MŠ 
Frýdlant ještě vzdělávací pobyty  
ve Finsku, na Islandu, v Irsku a 
Německu. S organizací a financováním 
výjezdů pomáhá školám MAS Frýd-
lantsko, z.s.  

Lucie Winklerová
MAS Frýdlantsko, z.s.
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Další pozůstatek litinového kříže  
na pískovcovém podstavci s nápisem 
na čelní straně podstavce stojí  
při pravé straně silnice směřující  
z Frýdlantu do Poustky, v Kodešově 
ulici. Podle nápisu na zadní straně 
podstavce byl kříž zbudován v roce 
1838 měšťanem a řeznickým mistrem 
Josephem Pohlem a jeho ženou Ma-
rianou rozenou Anders z Frýdlantu.

Na kamenném základu je osazen 
podstavec tvořený soklem, dříkem 
a profilovanou římsou. Podstavec 
původně vynášel železný litý kříž,  
z nějž je do dnešní doby zachované 
torzo svislého břevna. Pata kříže je 
dekorována reliéfně pojednanou rost-
linnou ornamentikou.

Drobné památky sloužily také jako 
orientační body v krajině. Svědčí 
o tom i to, že některé z nich byly 
součástí historického vojenského 
mapování i katastrálních map. Tyto 
archivní materiály jsou důležitými 
zdroji informací nejen o památkách, 
ale také o historické komunikační síti, 
se kterou úzce souvisejí.  

kříž u silnice z Frýdlantu do Poustky
Paměť v krajině Trojzemí, 100260207                                       Drobné památky Frýdlantsko 

Číslo památky:  12 
Název památky:  kříž u silnice z Frýdlantu do Poustky 
Umístění památky:  WGS84 (GPS): N = 50°56‘5.0‘‘ E = 15°3.0‘48‘‘

Seriál Drobné památky Frýdlantsko

                                         

 
 
 

Paměť v krajině Trojzemí, 100260207 
Drobné památky Frýdlantsko  

 
 
 

Číslo památky: 01 

Název památky: pomník frýdlantských osobností, Frýdlant  

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

 

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

Ale zpátky k pomníku frýdlantských osobností. K jeho „odstrojení“, tedy k odstranění desek s nápisy a 
plakety, došlo pravděpodobně v roce 1948, kdy byl zadán okresním národním výborům ve 
frýdlantském okresu úkol odstranit symboly, pomníky a označení upomínající na dobu „nesvobody“. 
Později bylo jádro použito jako podstavec pro květinovou výzdobu. Objekt dodnes netrpělivě čeká na 
svou obnovu. 
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Foto:  Radek Petrášek
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Ve Větrově bylo 
na masopust větrno
Na Větrovské Rychtě bylo v sobotu 
19. února rušno. Po roční nucené 
přestávce se chystal tradiční maso-
pust. Scházeli se příznivci karnevalu a 
přátelé na shromáždění do průvodu. 
Ten směřoval ulicemi městské části 
Větrov za známými před jejich domy. 
Tam už bylo připraveno občerstvení 
jako masopustní koblihy, chlebíčky, 
jednohubky, alkoholické a nealko 
nápoje v hojném množství, aby se 
dostalo na každého. Průvod dopro-
vázela i malá skupina hudebníků 
na náklaďáčku, což dalo inspiraci  
k tanečku s „paní domácí“. Dokonalá 
zábava, vzájemná radost je vždy 
přispěním dobrých sousedských vzta- 
hů. Účast byla oproti minulým ma-

sopustům o něco slabší. Určitý vliv  
na to mělo velmi studené a větrné 
počasí. Přesto museli „Baráčníci“ dě-
kovat Bohu za přízeň, neboť před i  
po masopustu bylo deštivo a ne-
přívětivo. 

Po návratu průvodu se účastníci uve-
lebili v teplých prostorách „Rychty“ 
kde bylo jako vždy připraveno bohaté 
občerstvení a kde k tanci a dobré 
zábavě vyhrávala muzika a to do 
pozdních večerních hodin. Akce se 
velmi podařila a poděkování patří 
všem, kteří se o to přičinili. Zvláště 
v této době, kdy nám v souvislosti  
s pandemii radost velmi scházela. 
Ještě jednou dík!!!   

Za účastníky 
Jan Moudrý

Foto: Radek Petrášek
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Občanská poradna pomáhá 
řešit i finanční potíže
Občanská poradna ve Frýdlantu fun-
guje stále v POSECu na Havlíčkově 
náměstí jednou za čtrnáct dní, vždy 
ve čtvrtek v sudém týdnu od 10:00  
do 16:00 hodin. 
 
Je třeba se telefonicky objednat  
na společném telefonu všech poboček 
Občanské poradny tel. 485 152 070 
nebo tel. 775 377 657, anebo přímo 
na telefon určený pro frýdlantskou 
poradnu tel. 775 077 234. 

A co bude po objednání?

Poradkyně pak v domluvený termín 
s vámi v POSECu probere, co vás 
trápí nebo o čem potřebujete mluvit. 
Společně zkusíte najít vhodná řešení 
vaší situace. Velkou část problémů 
klientů Občanské poradny tvoří 
finance - konkrétně zadlužení, hrozící 
exekuce a exekuce vůbec. Někdy 
je řešením podání insolvenčního 
návrhu, někdy je možné podat návrh 
na zastavení exekuce a někdy se také 
zjistí, že dluh už není vymahatelný. 
Abyste si mohli udělat obrázek o tom, 
co také v poradně řešíme, nabízíme 
několik příkladů.

Příklady řešení finančních 
problémů:

Klientka přišla do poradny s tím, že 
by chtěla řešit svoje dluhy. Měla dvě 
exekuce, dokumenty však měla pouze 
k jedné z nich. Klientka postupně 
společně s poradkyní zjistila informace 
o druhé exekuci. Obě exekuční řízení 
byla vedena na základě rozhodčího 
nálezu. Poradkyně klientce vysvětlila, 
že je možné, že by tyto exekuce 
mohly být zastaveny, jelikož rozhodčí 
smlouvy velmi často nebyly uzavírány 

správně. Klientka se po konzultaci 
s poradkyní rozhodla pokusit se o 
zastavení exekucí. Poradkyně klientce 
předala a vysvětlila vzor návrhu 
na zastavení exekuce pro tento 
případ. Následně došlo k zastavení 
obou exekucí. Jedna exekuce je již 
zastavena pravomocně, ve druhé věci 
se nyní řeší klientčiny náklady, které jí 
v řízení vznikly. Vzhledem k tomu, že 
klientka žádné další závazky neměla, 
mohla se přestat obávat případných 
následků.

Další klientka přišla do poradny  
s tím, že by chtěla řešit svoje závazky. 
Klientka původně zamýšlela využít 
tzv. milostivé léto, které skončilo  
28. ledna 2022. Po konzultaci s po- 
radkyní se však rozhodla spíše 
pro podání insolvenčního návrhu 
spojeného s návrhem na povolení 
oddlužení. Klientka měla totiž více 
dluhů a milostivé léto by se dalo 

využít pouze na jejich menší část, 
klientka tedy raději zvolila komplexní 
řešení všech závazků. Po uplynutí pěti 
let, pokud splní podmínky insolvence, 
soud jí zbývající částky závazků pro-
mine a klientka tak bude bez dluhů.

Jiné klientce byla doručena výzva 
soudu, které vůbec nerozuměla. 
Poradkyně vysvětlila obsah výzvy, 
společně dohledaly, že společnost 
InvestCapital Ltd. se sídlem na Maltě 
na ni podala žalobu pro uhrazení 
dluhu v jisté výši s příslušenstvím. 
Klientka společně s poradkyní zjis-
tila, že se jedná původně o dluh  
u společnosti Provident Financial s.r.o. 
z roku 2006. Pohledávka tak bude  
s největší pravděpodobností již pro- 
mlčená. Soud vyzýval klientku, 
aby se k žalobě vyjádřila a zároveň, 
aby sdělila soudu, jestli souhlasí  
s rozhodnutím bez jednání. Poradky-
ně klientce předala vzor vyjádření  
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Okénko zastupitelů
Vážení spoluobčané,

ještě jsme si nestačili vydechnout  
po zimním náporu koronavirové pan-
demie a již přišla další krize, která 
zkouší naši solidaritu a schopnost 
podělit se o to, co máme, s těmi, kteří 
to nejvíc potřebují. Podpořili jsme 
balík pomoci ukrajinským uprchlíkům, 
který navrhla Rada města, a jsme hrdí 
na to, že i mnoho občanů Frýdlantu 
Ukrajině pomáhá – hmotnými dary, 
finančně, nabídkami ubytování i do-
brovolnictvím. Pevně doufáme, že 
náš optimismus a solidarita přetrvají,  
i když důsledky agresivní války kousek 
od našich hranic dopadnou a dopadají 

také na nás – ať už nárůstem cen 
pohonných hmot, potravin a dalších, 
a i když se od válečných uprchlíků 
nesetkáme vždy jen s úsměvy. Buď-
me i nadále shovívaví a ohleduplní, 
abychom tuto krizi společně zvládli.
Naše politické uskupení, Místní – Hnutí 
nezávislých za harmonický rozvoj obcí 
a měst, se setkává pravidelně, každý 
měsíc. Společně se bavíme o tom, 
co se ve Frýdlantě děje, jaké akce se 
připravují, a čím bychom mohli život  
v našem městě zlepšit. Chcete se o tom 
také dozvědět? Seznámit se s námi 
a podělit se o Vaše názory? Přijďte  

s námi posedět! Napište nám e-mail 
na Mistni.HNHRM@gmail.com a my 
vás rádi přivítáme na další schůzce. 
Vždyť, jak napsal již T. G. Masaryk, 
„demokracie je diskuse.“  

Za Místní – HNHRM
Ing. Jakub Altšmíd, Ph.D.
Mgr. Dobroslav Buřita
Jaroslav Vančura

k žalobě v tom smyslu, že pohledávka 
je již promlčena. Klientka vzor vyplni-
la a s poradkyní jej prošla před finálním 
odesláním k soudu. Žaloba věřitele 
byla soudem zamítnuta, klientka je 
bez dluhů, nic platit nebude.

Ale pozor, ne všechny případy 
dopadnou dobře. Pokud si musíte 
půjčit, je potřeba vše řádně promyslet, 
pečlivě pročíst všechny podmínky. 
Spočítat, zda si můžu dovolit hradit 
splátku v uvedené výši, počítat s tím, 
že co si půjčím, včetně úroků, musím 
také splatit. Do poradny můžete přijít 
konzultovat i podmínky úvěru nebo 
půjčky. 

Pokud si nevíte rady se situací, ve které 
momentálně jste, a může to být výzva 
od soudu v poště, nečekané rodinné 
problémy, trvalé rodinné problémy, 
které už vyřeší jen rozvod, dluhy vám 
přerostly přes hlavu atp., neváhejte a 
objednejte se do Občanské poradny, 
která je ve Frýdlantu už od roku  
2003.       

Ing. Romana Lakomá 
vedoucí Občanské poradny Liberec

OBČANSKÁ PORADNA VE FRÝDLANTU

každý sudý čtvrtek 10:00 - 16:00 hodin 
POSEC na Havlíčkově nám. 304 dle objednání 

Déčko Liberec, z. s.

Ošetřuje sociálně právní problematiku, 
pracovně právní vztahy, bydlení, 

problematiku rodiny, 
mezilidské a majetkoprávní vztahy, 
lidská práva, exekuce, insolvence.

OBJEDNÁVKY 

na tel. 775 077 234 ve st 12:00 - 18:00 
nebo 

na 485 152 070  v pracovní dny od 9:00 - 14:00.

Internetové poradenství na poradna@d-os.net
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Frýdlant po dvou letech 
ožil masopustním veselím
Veselý masopustní rej prošel v pátek 4. března 2022 Frýdlantem. Desítky dětí v tradičních i netradičních 
masopustních maskách vyrazily v deset hodin dopoledne od základní školy v Husově ulici a za zpěvu písniček 
patřících k masopustu se vydaly k náměstí T. G. Masaryka. Tam pak masopustní veselí pokračovalo přímo před 
radnicí, kde se k němu připojilo i vedení Frýdlantu. 

Masopust se ve Frýdlantě drží už roky 
a pod patronát si ho v posledních 
letech bere mateřská škola v Jiráskově 
ulici. „Jsme opravdu rádi, že se po dvou 
letech opět mohl masopust ve Frýdlan-
tu konat. Loni totiž jeho pořádání 
překazila vládní opatření spojená  
s pandemií koronaviru. Letos je ale 
situace odlišná a masopustnímu veselí 
nic nebránilo. Bylo úžasné opět vidět 
rozzářené dětské oči v průvodu masek 
i  před radnicí, slyšet děti vesele zpívat a 
vidět je tancovat. Je skvělé, že se do dění 
ve Frýdlantu takhle aktivně zapojují už 

i tříleté děti,“ pochvaluje si starosta 
Frýdlantu Jiří Stodůlka. 

Masopustní veselí kromě školek a 
škol z Frýdlantu přilákalo i školky  
z okolních obcí, například z Hejnic a 
Nového Města pod Smrkem. „Do 
průvodu se jako tradičně zapojily i děti 
ze Základní školy speciální a letos také 
poprvé klienti Domova U Spasitele, 
kteří byli také vybaveni masopustní 
maskou. Celkově byla účast opravdu 
velká, přišli nás podpořit i rodiče a 
prarodiče dětí, takže před radnicí bylo 

opravdu pořádně živo a veselo,“ usmívá 
se za pořádající školku v ulici Jiráskova 
vedoucí Michaela Fiedlerová. Počasí 
sice nebylo slunečné a přívětivé, jako 
v předchozích dnech, dětem to ale 
příliš nevadilo a náladu si tím nenechal 
nikdo zkazit. 

Také letos se do masopustního veselí 
před radnicí aktivně zapojilo i vedení 
Frýdlantu. „Už patnáctým rokem si také 
my připravujeme převlek. Před třemi le- 
ty jsme byli lesními správci, předloni pi-
ráty z Karibiku, tedy vlastně z Frýdlantu. 
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Letos jsme se proměnili v zahradníky 
a zahradnice. Baví to děti i nás, je to 
příjemné zpestření tohoto podivného 
období,“ říká místostarosta Frýdlantu 
Dan Ramzer s tím, že se už teď těší 
na masopustní veselí v příštím roce. 
Kromě něj se do zahradnického oblékli 
také starosta Frýdlantu, tajemnice 
Městského úřadu a asistentky sekre-
tariátu.    

mp
Foto: mp
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SŠHL Frýdlant

Poděkování
Milé uchazečky, milí uchazeči, 
vážení rodiče, 

děkujeme vám za přízeň a důvěru, 
kterou jste nám vyjádřili odevzdáním 
přihlášky do 1. ročníků všech oborů 
naší školy. K 1. březnu jsme zaevidova-
li historicky nejvyšší počet podaných 
přihlášek, a to 432. 

Milí uchazeči, jsme rádi, že jste se 
rozhodli stát se našimi žáky a jsme 
přesvědčeni, že i absolventy. Volíte si 
něco více než jen školu, volíte si svůj 
budoucí život. Pevně věříme, že s námi 
volíte správně.  

Workshop na téma „Úvod  
do rehabilitace psů a koní“
V úterý 22. února 2022 proběhl 
pro žáky vyšších ročníků oboru Ve-
terinářství workshop na téma „Úvod 
do rehabilitace psů a koní“. Do školy 
jsme pozvali Bc. Annu Hrachovcovou 
DoTh. z Liberce, která se již 8 let věnuje 
fyzioterapii a rehabilitaci psů a koní a 
manuálním technikám u zvířat.

Žáci se dozvěděli, jaké jsou různé 
rehabilitační metody a jak je v praxi u 
zvířat používat. Dále se dozvěděli, co 
jsou to fascie (povázky), jak vypadají, 
jak s nimi pracovat a proč jsou důležité 
pro každý živý organismus. A jak může 
při úrazu, rychlých pohybech nebo 
pohybech na nevhodných površích 
dojít k jejich stažení a ovlivnění 
pohybového aparátu i činnosti vnitř-
ních orgánů se zdravotními následky.

Paní Hrachovcová ukázala spoustu 
případů na videích, a jak se po ošet-
řeních postupně lepšil zdravotní stav 
zvířat. Přivezla sebou i své dva psy, na 
kterých si účastníci mohli prakticky 

vyzkoušet práci na balančních po-
můckách a ošetření při pohybových 
obtížích.

Cílem workshopu bylo ukázat žákům, 
jaké jsou další možnosti v oblasti 
práce se zvířaty, protože někteří by 

rádi pracovali se psy nebo s koňmi. 
Věříme, že díky tomuto workshopu 
mohli nahlédnout do praxe v oblasti 
péče o pohybový aparát a přeneseně  
o zdraví celého těla i psychickou po- 
hodu zvířat. 
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SŠHL Frýdlant

Florbalový turnaj pro střední 
Střední škola hospodářská a lesnická 
pořádá ve spolupráci s městem Frýd-
lant a FryGames florbalový turnaj  
pro střední školy, který se koná  
v pátek 10. června na zimním stadionu 
ve Frýdlantu, na hřištích o rozměrech 
23x13m s povrchem tarkett. Turnaj je 
určen pro chlapce i dívky, pro ročníky 
narození 2007 a starší.

Hracím systémem jsou skupinové fáze 
s nadstavbovou části a následným 
play-off. Hra je určena pro 3 hráče 
v poli + brankáře a libovolný počet 
hráčů na střídání. Hrací čas je cca 15 
minut. Hlavní výhrou je putovní pohár 
starosty města Frýdlantu.

Přijeďte a staňte se frýdlantskou  
legendou!!!   

Ing. Miroslav Kudrna
ředitel
Střední školy hospodářské a lesnické 
Frýdlant
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

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

okres Liberec, příspěvková organizace 

 

OZNÁMENÍ O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

 

Vážení rodiče, milé děti, 

dovolujeme si Vás pozvat k zápisu do 1. ročníku základní školy, který se koná 

 

ve čtvrtek 21. dubna 2022 od 13.00 do 17.00 hodin 
v budově pracoviště ZŠ Husova 344, Frýdlant. 

 

Zápis se týká dětí, které do 31. srpna 2022 dovrší šest let věku, nebo dětí, kterým byl povolen 
odklad plnění povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022.  

K zápisu si, prosím, vezměte rodný list Vašeho dítěte a Váš občanský průkaz, případně další 
doklady o dítěti – doporučení školského poradenského zařízení, vyjádření odborného lékaře 
nebo klinického psychologa, rozhodnutí o odkladu školní docházky.  

Informace k odkladu povinné školní docházky 

Žádost o odklad povinné školní docházky podává zákonný zástupce písemně v době konání  
zápisu. Žádost musí být doložena doporučením školského poradenského zařízení  
a doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa.  

Dny otevřených dveří na jednotlivých pracovištích ZŠ 

Před zápisem do 1. ročníku si můžete v rámci dnů otevřených dveří prohlédnout jednotlivá 
pracoviště ZŠ v těchto termínech, vždy mezi 15.00 a 17.00 hodinou: úterý 22. března 2022  
ZŠ Husova, středa 23. března 2022 ZŠ Purkyňova, čtvrtek 24. března 2022 ZŠ Bělíkova.  

Podrobné informace o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce včetně kritérií 
pro přijetí žáků k základnímu vzdělávání najdete na webových stránkách školy 
www.zsazusfrydlant.cz.  

Těšíme se na Vás! 

                                                                            

       kolektiv pedagogů ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant
        

 
 

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 
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

V letošním školním roce jsme se 
rozhodly uspořádat pro děti další 
aktivitu, do které se zapojila celá 
školka. Snažily jsme se o to, aby si 
děti připomněly základy stolování a 
seznámily se s jednoduchými recepty. 
Proto jsme zvolily téma „Peče celá 
školka“. Z pečení jsme se snažily 
udělat činnost, u které se děti naučí 
něčemu novému, ale také se zasmějí a 
budou mít potěšení z toho, na čem 
se vlastnoručně podílely. Děti ze tří- 
dy Tygříků se pustily do smažení 
lívanečků, které si mohly dle chuti 
nazdobit povidly a kysanou smetanou 
s vanilkovým cukrem. Třída Slůňátek 
loupala a strouhala jablka, válela těsto a 
upekla záviny, které provoněly celou 
školku. A děti z Opiček? Ty si připravily 
kynuté těsto a upletly houstičky. Jaké 
byly? Přece krásně křupavé a dozlatova 
upečené. Po úspěšném smažení a pe- 
čení nesměla chybět ochutnávka. 
Dětem se dělaly boule za ušima. Domů 
odcházely s novými zážitky a už mezi 
dveřmi jsme slyšely, jak maminkám 
vypráví o houstičkách, závinu i líva-
nečcích. Rozzářená očička dětí byla 
známkou toho, že se akce povedla. 

za MŠ Sídlištní 
Mirka Balášová 

Peče celá školka
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ZŠ speciální, Frýdlant

 
ZZáákkllaaddnníí  šškkoollaa  ssppeecciiáállnníí,,  FFrrýýddllaanntt,,  ookkrreess  LLiibbeerreecc,,  pp..oo..  

ZZÁÁPPIISS  DDOO  11..  RROOČNNÍÍKKUU  PPRROO  ŠŠKKOOLLNNÍÍ  RROOKK  22002222//22002233  

 
  

  
Zápis se uskuteční v pondělí 11. 4. 2022 od 13.00 do 

15.00 hodin 
 

Kromě osobní návštěvy školy v uvedený termín lze zápis uskutečnit i 
následujícími způsoby: 
• Do datové schránky školy –  ID schránky školy: vpjx8o 
• E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu – 

kancelar@zsps-frydlant.cz 
• Poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu školy:  

ZŠ speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, 
Husova 784, 46401 Frýdlant 
 

Zapsány budou děti narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 nebo po 
odkladu školní docházky. 
 

Nezbytná dokumentace k přijetí dítěte:  
• Rodný list dítěte (v případě elektronického podání sken RL) 
• Formulář žádosti o přijetí (ke stažení na webových stránkách školy – 

www.zsps-frydlant.cz v sekci žádosti a formuláře) 
• Doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání ve škole 

podle §16, odst. 9 školského zákona – povinné! 
 
Pro školní rok 2022/2023 škola nabízí zápis do přípravného stupně ZŠ 
speciální dle §48a, školského zákona.  
 
Po předchozí telefonické domluvě lze uskutečnit v průběhu měsíce dubna 
individuální schůzku. K zapsání dítěte je třeba vyplněná žádost zákonného 
zástupce (ke stažení na webových stránkách školy) a písemné doporučení 
školského poradenského zařízení. 
 
Ke zřízení třídy je nezbytný souhlas krajského úřadu, o ten bude požádáno 
v případě dostatečného počtu přihlášených dětí (4-6). Mohou se přihlašovat děti, 
které v daném školním roce dosáhnou 5 let věku do zahájení povinné školní 
docházky. 
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Po dvou letech se vrací Rodinná 
automobilová orientační soutěž 
Smědá
Po dvouleté pauze se do frýdlantského výběžku, za podpory Města Frýdlantu, vrací Rodinná 
automobilová orientační soutěž Smědá, kterou uspořádá spolek JZ Racing Frýdlant z. s. dne 
21. 5. 2022.

Jedná se o orientační jízdu auto-
mobilem, za normálního silničního 
provozu podle itineráře, doplněnou  
o práci s mapou a plnění úkolů pro děti 
i dospělé. Cílem soutěže je průjezd 
celé tratě dle pravidel silničního 
provozu v předepsaném čase a co 
nejlepší splnění zadaných úkolů.

Pro účast v soutěži není třeba žád-
ných speciálních dovedností ani 
drahého vybavení. Pokud jste ro- 
dina, prarodiče či kamarádky  
s alespoň jedním dítětem, maté  
k dispozici vozidlo způsobilé k jízdě  
na pozemních komunikacích a vlast-
níte platný řidičský průkaz, neváhej- 
te a pojďte s námi.

Pro podrobnější informace sledujte 
naše sociální sítě nebo pište na e-mail 
jzracingfrydlant@seznam.cz.

Velmi se těšíme, že se potkáme na star- 
tovní rampě.  

Za JZ Racing Frýdlant z. s. 
Nikola Zimmermannová

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | duben 2022

21



Volejbalová sezona 2021/2022 
spěje do svého konce

Krajský přebor mladších 
žákyň – čtyřky
Naše pětice mladších žaček si vede 
více než skvěle. Do konce soutěže již 
chybí pouze dvě kola a holky drží první 
příčku. První čtyři kola byla obrovsky 
vyrovnaná a utvořila se silná čtveřice. 
V dalších kolech jsme v podstatě 
pouze my udrželi nastavenou laťku 
(i vlivem zranění/nemoci u ostatních 
týmů) a díky tomu jsme si vytvořili 
pětibodový náskok na druhý tým. 
Nebudeme předbíhat, ale holky to 
mají rozehrané fantasticky.

KP mladší žákyně - čtyřky - 2021/2022
P Tým 1. k 2. k 3. k 4. k 5. k 6. k Celk.

1 Vrtule Frýdlant 10 9 9 10 11 11 60

2 SK Ještědská Liberec „A“ 8 8 8 11 10 10 55

3 Sokol Mnichovo Hradiště 11 11 10 7 4 9 52

4 Schrödingr. Inst. Varnsdorf 9 10 11 9 0 5 44

5 TJ Jiskra Nový Bor „B“ 6 4 7 5 9 8 39

6 SK Ještědská Liberec „B“ 5 7 5 8 7 2 34

7 TJ Jiskra Nový Bor „A“ 7 5 6 2 5 6 31

8 TJ Slovan Varnsdorf „B“ 4 6 0 4 8 7 29

9 SK Ještědská Liberec „C“ 3 2 3 1 2 4 15

10 TJ Slovan Varnsdorf „A“ 2 3 0 3 3 3 14

11 TJ Zikuda Turnov 1 1 4 6 0 1 13

Krajský přebor starších 
žákyň

Starší žákyně si ve své kategorii 
také nevedou vůbec špatně. Drží 
se v polovině tabulky. Důležitější 
jsou velmi pěkné výkony. Holky se 
s každým tréninkem a turnajem 
zlepšují. Jejich hra je pohledná a baví 
je. A to je pro nás ta nejlepší odměna.

Na začátku dubna už máme po volejbalové sezoně. Podívejme se tedy na to, jak si jednotlivé týmy  
stojí ve svých soutěžích těsně před koncem, v době uzávěrky dubnového zpravodaje.

KP starší žákyně - 2021/2022
P Tým 1. k 2. k 3. k 4. k 5. k 6. k 7. k 8. k Celk.

1 TJ Zikuda Turnov „A“ 9 5 6 0 15 0 12  47

2 TJ Jiskra Nový Bor „A“ 3 6 9 0 6 9 12  45

3 TJ Bižuterie Jablonec n.N. „A“ 9 8 0 0 8 6 8  39

4 SK Ještědská Liberec 6 3 4 8 9 0 3  33

5 TJ Sokol Mnichovo Hradiště 7 1 4 6 9 3 1  31

6 TJ VK Dukla Liberec 1 4 4 4 3 6 3  25

7 Vrtule Frýdlant 2 6 5 0 0 6 3  22

8 TJ Slovan Varnsdorf 4 3 3 6 1 0 0  17

9 TJ Bižuterie Jablonec n.N. „B“ 4 3 0 0 5 2 3  17

10 TJ Jiskra Nový Bor „B“ 0 0 1 3 1 0 0  5

11 TJ Zikuda Turnov „B“ 0 0 0 0 0 1 0  1
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Krajský přebor mužů
Naši muži tradičně bojují spíše v nižších 
patrech tabulky. I v této kategorii 
ale vidíme oproti podzimní části 
velký posun. Daří se nám pravidelně 
bodovat, ale vzhledem k velké ztrátě 
se na lepší než 4. místo nedostaneme. 
A i to 4. místo budeme muset obhájit 
proti 5. Jablonci v posledním zápa-
se sezony, který se koná 2. 4. 2022  
na domácí palubovce. 

KP muži - 2021/2022
P Tým 1. k 2. k 3. k 4. k 5. k 6. k Celk.

1 TJ Spartak Smržovka 18 13 1 3 1 49:19 44

2 TJ Vysoké nad Jizerou 18 11 2 2 3 45:22 39

3 TJ Lokomotiva Liberec 20 6 2 3 9 34:41 25

4 Vrtule Frýdlant 18 3 3 4 8 30:45 19

5 TJ Bižuterie Jablonec n/N 14 1 5 2 6 24:35 15

6 TJ Jiskra Nový Bor 12 2 1 0 9 11:31 8

za Vrtule Frýdlant
Matěj Drechsler
předseda spolku

Jak všechny tři soutěže dopadnou?  
To se dozvíte v příštím čísle Frýdlant-
ského zpravodaje. V něm se vrátíme  
také k výsledkům ze smíšených 
soutěží. 
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Dřímají ve vás příběhy, máte chuť 
své zážitky sepsat nebo byste se 
chtěli vrátit ke svým dávným snům a 
vyzkoušet, jaké by to bylo, stát se 
spisovatelem? Na plnění si snů a 
psaní není nikdy pozdě, ani příliš brzy! 
Věděli jste, že spisovatelka Ludmila 
Vaňková začala psát, až když se jí 
narodilo první vnouče a že naopak 
Jane Austen bavila svými příběhy již 
od svých jedenácti let?

Od čeho se lze odpíchnout a začít 
pracovat? Prvním krokem je prostě 
nápad, postřeh či myšlenka. Máte  
v hlavě příběh, napsali jste si osnovu, 
vymysleli zápletky, charakterizovali si 
postavy a pouštíte se do díla?

Právě s nápadem příběhu nově 
rodící se knihy Čarovná za námi  
do knihovny přišla začínající autorka 
Petra Kousková, která pochází  
z Frýdlantu a také zde žije. Již před 
dvěma lety vydala svou knižní 
prvotinu Pohlednice (z) minulosti. 
Nyní autorka pracuje na své další 
knize s názvem Čarovná, jejíž příběh 
se odehrává  v autorčině, ale i našem 
domácím prostředí, ve Frýdlantu a 
jeho okolí. Problematika, kterou  
v knize rozvíjí, by nám mohla být 
blízká. Poselstvím knihy je, že není 
důležité, jakou má člověk barvu pleti. 
Krásný příběh se dá najít všude a 
všude se najdou lidé hodní a zlí. 
Hlavní postavou je silná dívka, která si 
uchová svoji identitu i přes překážky, 
které ji v životě provází. Příběh je 
inspirovaný skutečnými událostmi. 
Ať už je dějová linka současná, 

Knihomol 4/2022              

nebo se vrací do poválečných časů 
frýdlantského výběžku, nese si s se- 
bou specifické problémy střetů kultur 
a sociálních rozdílů.

A pro koho je kniha, dle své autorky, 
určena? Pro ty, kteří mají rádi lidi, 
zajímají se o různé způsoby života 
a s oblibou se nad životními příbě-
hy a osudy jiných zamýšlí. Taky  
pro všechny, kteří si o víkendu chtějí  
u knížky odpočinout. 

Knihovna Frýdlant společně s Městem 
Frýdlant zpropagovalo autorku a kni-
hu Čarovná 9. března 2022 na jejím 
autorském čtení. 

Autorů a spisovatelů na Frýdlantsku 
je vícero, ráda bych vám některé 
představila.

Další frýdlantskou rodačkou je Sandra 
Dražilová-Zlámalová. Začínající au-
torka, která se dětským čtenářům 
poprvé představila v roce 2017, 
kdy vyšla její pohádková prvotina 
Kulíškovy neposedné příhody. Vy-
studovala učitelství, jak pro střední, 
tak pro základní školy, z čehož čerpá 
i ve své tvorbě. Dříve se věnovala také 
překládání a tlumočení z německého 
jazyka. Nyní je především maminkou 
tří uličníků, takže jsou všechny její 
příběhy „testované na dětech“. Má 
ráda, když její vyprávění obsahuje 
více textových rovin. Miluje knížky, 
sportování a cestování se svými dět-
mi a manželem. Se svou rodinou bydlí  
v Jizerských horách, kde se odehrává  
i děj knihy Čarodějnice Bordelína.

Píšete? Píšete do šuplíku? 
Určete si cíl a jděte za ním
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nabitou vtipnými historkami nejen 
ze školního prostředí napsal během 
lockdownu, kdy prý vrcholila jeho 
frustrace z online výuky a kontaktu  
s výhradně ženským kolektivem.

Aleš Vogel zahájil svoji učitelskou 
kariéru ve Výchovném ústavu  
v Chrastavě, poté učil 10 let na ZŠ 
ve Vesci, pak v Jindřichovicích pod 
Smrkem a od loňského září na ZŠ  
v Dětřichově. Knihu „Sám mezi ženami 
– Kohout“ napsal během lockdownu, 
vydalo mu ji nakladatelství Albatros 
Media. Žije se ženou a dcerou 
v Jindřichovicích, chová slepice, věnu-
je se ochotnickému divadlu, hudbě 
(hraje na pět hudebních nástrojů), 
vede kroužky bojových sportů, točí 

videa na youtube. A samozřejmě píše.
 
Vážení začínající, nebo již pokročilí 
autoři, spisovatelé, ať už píšete do po- 
myslného šuplíku nebo vám právě 
vycházejí knihy. Obraťte se se svými 
knižními nápady na Liberecký au-
torský kruh.

Kruh autorů Liberecka byl založen  
v roce 1999 a začal pod sebe sdružovat 
významné autory z Libereckého kraje. 
Dnes má 17 členů, a to nejen z okolí 
Liberce. Autoři z jeho řad publikují 
i v Německu, Anglii, Švýcarsku a 
Rakousku. Kromě vlastních knih vy- 
dává KAL společně s Krajskou vědec-
kou knihovnou dvouměsíčník Světlik.

Jeho motto je: „Stejně naladění lidé 
vás budou motivovat a díky nim se víc 
sžijete s vaší roli spisovatele.“

Zkrátka každý začínající autor musí 
trénovat, cvičit se a pracovat na svých 
zápletkách a postavách. Buďte trpěliví 
a dokončete vždy svůj příběh, učíte se 
na něm.

Vyjděte ze své ulity, ukažte světu své 
myšlenky a odkryjte svůj šuplík v po-
době autorského čtení.  

Za Městskou knihovnu
Radka Wittmayerová

Občanská kronika
únor 2022

Miloslav Veselý
Danuše Jirounková
Václav Hála
Irena Franclová
Josef Krišal
Bohumil Matějka

Úmrtí
Luděk Plůta
Daniel Rusnák
Adéla Palounková
Antonín Pavlačka

Narození Sňatky
Michal Gabrle  x  Teresa Trechová
Vojtěch Donát  x  Miriama Boháčová
Václav Týnek  x  Hana Turková

Učitelkám frýdlantských škol a hlavně 
školek je určitě povědomé jméno 
Lenky Jakešové, která vždy tíhla  
k dětem a hlavně k hudbě. Nyní vše 
propojila v pohádkách a verších. Zpívá 
maminkám a jejich ratolestem. Její 
zpěvníky jsou určeny pro pedagogy 
v MŠ a ZŠ. Zpěvníky nesou název 
Písničky pro děti a můžete je najít  
na těchto webových stránkách: 
https://zpivameslenkou.webnode.cz/

Další autorkou, která žije na Frýd-
lantsku, je Hana Škodová, která píše 
převážně beletrii pro ženy, ale v lednu 
jí vyšel i fantasy román Strážce. Já chci 
ale upozornit na knihu Čarovná moc, 
která je příběhem o hledání smyslu 
života, o tom, že nic není takové, jak se 
na první pohled zdá. Jedna žena a dva 
muži a tajemství, které nikdy nesmí 
vyplout na povrch. Příběh o snech, 
které musí zůstat pouze sny. O dívce, 
která je příliš mladá, než aby s jistotou 
věděla, co vlastně chce.  

Představuji vám také nově začí-
najícího autora svázaného s Frýd-
lantskem, libereckého rodáka a učitele 
z Dětřichova, který ale žije v Jin- 
dřichovicích pod Smrkem, Aleše 
Vogela. Jeho prvotinou je kniha 
Sám mezi ženami – Kohout. Knihu 
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