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Biograf senior 
slaví úspěch
Promítání nejen pro seniory  
za zvýhodněnou cenu probíhá  
v kině každé první a třetí nedělní 
dopoledne v měsíci. 
 Více na stranách 14 - 15

Velikonoční jarmark 
bavil malé i velké
I přes aprílové počasí si 
Velikonoční jarmark na náměstí 
T. G. Masaryka a v prostorách 
radnice užili malí i velcí.  
 Více na straně 3

Rekapitulace práce 
zastupitelů města
Přinášíme vám minirozhovory 
s městskými zastupiteli, kteří 
hodnotí svoji práci pro město 
v právě končícím volebním období.  
 Více na stranách 30 - 35 

Hasičská mládež z celého Frýdlantského výběžku bojovala před Velikonocemi v požárním útoku o velikonoční 
pohár. Do bojů se zapojilo 14 družstev v kategoriích mladší a starší a frýdlantští mladí hasiči si doběhli v obou 
kategoriích pro zlato. Více na straně 12.



Milí občané Frýdlantu, 

rok letí jako splašený, už máme pátý 
měsíc, ve které dle názvu bude všechno 
kvést. Jak se na to těším. Až začnou práce 
na zahrádce, první grilovačky, až bude me 
venku trávit díky lepšímu a teplejšímu 
počasí o poznání více času. Čím jsem 
starší, tím více vnímám, jak je příroda 
mocná a potřebná. A jak je v ní člověku 
hned o moc lépe.

Ve městě máme v plném proudu stavební 
sezónu. Všechny investiční akce a větší 
opravy, které jsou letos naplánovány, 
jsou už v nějaké fázi rozpracovanosti.  
A to mě těší. Obavu mám jen z toho, že 
v posledních týdnech došlo k prudkému 
nárůstu stavebních materiálů a tím 
pádem k nárůstu cen stavebních prací. 
Budeme se snažit dovést všechny 
naplánované akce do zdárného konce 
tak, abyste jako občané žádné problémy 
nepocítili. Věřím, že se nám to podaří. 

V květnu nás čeká několik zajímavých 
akcí, vybral bych dvě větší, sportovní. 
První je Rodinná automobilová soutěž 
Smědá, kterou pořádá spolek JZ Racing 
Frýdlant a která proběhne 21. května.  
Je určena všem, kteří rádi řídí automobil a 
zároveň mají rádi rodinné akce. Je totiž 

určena dospělým s alespoň jedním 
dítětem, kteří pojedou za normálního 
silničního provozu autem orientační zá- 
vod s mapou a do toho budou plnit ještě 
zadané úkoly. Druhou sportovní událostí, 
která Frýdlant čeká, je cyklistický závod 
Dětský MTB CUP Libereckého kraje, který 
proběhne 15. května a je určen dětem 
od 2 do 16 let. Pojede se v prostorách 
discgolfu na Střelnici. O obou akcích si 
můžete podrobnosti přečíst uvnitř tohoto 
zpravodaje. Doufám, že se na závodech 
uvidíme. Ať už se jich zúčastníte jako 
závodníci, doprovod nebo jako fandící 
diváci. 

Přeji vám, milí frýdlantští, krásné jaro. 
Choďte do kina, na procházky, dělejte, 
co vás baví, ať máte život hezký a plný 
pohody. A nezapomeňte si už dnes 
zapsat do svých diářů či kalendářů, že  
18. června bude ve Frýdlantu probíhat  
akce „Frýdlant se baví“, na které se vám  
opět představí v parku naše spolky a 
jejíž součástí budou i skvělé koncerty 
na náměstí. Ať si na toto datum ne-
naplánujete něco jiného, byla by to věčná 
škoda.  

Jiří Stodůlka
starosta Frýdlantu

lovo starostyS

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | květen 2022

2

FRÝDLANTSKÝ
ZPRAVODAJ

Periodický tisk územního samosprávného celku  |  Registrační číslo: MK ČR E 11805
Ročník XXXI, květen 2022  |  Cena 5 Kč  |  Vydavatel Město Frýdlant 
Redakce:  Nám. T. G. Masaryka 37  |  464 01 Frýdlant  |  IČ 00262781  

www.mesto-frydlant.cz 
Redaktorka:  Martina Petrášková  |  značka mp  |  tel.: 488 886 108 

email: martina.petraskova@mu-frydlant.cz
Vydává Město Frýdlant pro město Frýdlant  |  Vychází 11x ročně

Uzávěrka pro příjem příspěvků: vždy do 15. dne měsíce, který předchází  
měsíci vydání  |  Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit |  Náklad 600 ks
Grafická příprava a tisk: TOSCANI  |  www.toscani.cz  |  e-mail: info@toscani.cz

Obsah

Slovo starosty 2

Velikonoční jarmark  bavil malé i velké 3

Krátké a veskrze pozitivní zprávy
z Domova s pečovatelskou službu 4

Seminář pro žadatele o koltíkové dotace  
ve Frýdlantu 5

Jak u žáků zapnout učení? 6-7

Střípky z Rodinné poradnyv POSECu 8

DĚTSKÝ MTB CUP Libereckého kraje 2022 
v květnu ve Frýdlantu! 9

Seriál - Drobné památky Frýdlantsko 10

V Besedě se opět gratulovalo jubilantům 11

Frýdlantské náměstí hostilo v dubnu
soutěž mladých hasičů Frýdlantska

12 

Free-club a Free-clubík se rozšířily
o ukrajinské děti a maminky 13

Biograf senior má ve Frýdlantě
úspěch. A nejen u seniorů 14 - 15

SŠHL Frýdlant 16 - 17

ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant 18 - 22

Gymnázium Frýdlant 23

ZŠ speciální, Frýdlant 24

HASIČI RADÍ OBČANŮM 25

Vrtule Frýdlant 
Hodnocení volejbalové sezóny 2021/2022

26 - 27

Knihomol 5/2022 28 - 29

Volební období 2018 - 2022 očima 
zastupitelů Frýdlantu

30 - 35

Po dvou letech se vrací Rodinná
automobilová orientační soutěž Smědá

35



Velikonoční jarmark se i 
přes aprílové počasí povedl
Město Frýdlant připravilo na sobotu 9. dubna 2022 tradiční Velikonoční jarmark, který si užili velcí i malí 
návštěvníci. Startoval ve 13.00 hodin na náměstí T. G. Masaryka a nabídl stánkový prodej velikonočního zboží 
včetně pečiva, velikonoční dílničky, ukázku zdobení kraslic voskem a pro děti byla připravena i hra „Putování 
se zajíčkem Ferdou“, v rámci které bylo pro nejmenší návštěvníky připraveno šest stanovišť s hravými úkoly. 
Samozřejmostí Velikonočního jarmarku bylo i občerstvení. Na jarmark přišly i přes typicky aprílové počasí, kdy se 
během chvilky slunce střídalo s deštěm a sněhovými přeháňkami, desítky lidí. 

Na náměstí před frýdlantskou radnicí 
vystoupily na kulturním programu 
v rámci Velikonočního jarmarku 
děti z mateřských i základních škol 
se zpěvem i recitací, představila se i 
frýdlantská umělecká škola. 

Na jarmarku bylo k zakoupení pečivo 
Střední školy hospodářské a lesnické 
Frýdlant, dále zde návštěvníci našli 
velikonoční dekorace, cukrovinky, 
drhané maličkosti, drátované šper-
ky, keramiku, patchwork a další 
zboží. Připraveno bylo i občerstvení  

od frýdlantských dobrovolných hasi-
čů a k zakoupení byly i trdelníky. 

Pro děti byla připravena ve výstavní 
síni na nádvoří radnice výtvarná dílna,  
v prostorách Turistického informač-
ního centra bylo k vidění tradiční 
zdobení kraslic s pomocí vosku.  
A děti si mohly ozdobit obří veli-
konoční vejce!

V prostorách radnice pak děti našly 
pohádkové „Putování se zajíčkem 
Ferdou“. V jeho rámci pro ně bylo 
připraveno celkem šest stanovišť 

s hravými úkoly. Děti si na začátku hry 
vyzvedly v prvním stánku na scho-
dech radnice herní kartičku a pak už 
postupovaly od jednoho stanoviště 
k druhému. Na každém si přečetly 
(nebo jim rodiče přečtli) soutěžní úkol, 
za jehož splnění dostaly do soutěžní 
karty razítko. A když se jim podařilo 
nasbírat všechna razítka, vysloužily si 
diplom a malou sladkost jako odměnu. 

Vstup na celou akci byl zdarma.  

mp
Foto: mp
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Krátké a veskrze pozitivní zprávy 
z Domova s pečovatelskou službu
Na konci března se naši senioři aktiv-
ně zapojili do pomoci ukrajinským 
uprchlíkům, kteří bydlí na frýdlant-
sku. Po konzultaci s koordinátorkou 
Irynou jsem vyhlásila výzvu: kdo 
chce přispět, ať přinese trvanlivé 
potraviny a drogerii. Během dvou dnů 
naše babičky a dědečkové přinesli 
spoustu potravin, drogistických 
potřeb, ale i hračky, deky a třeba i 
vysavače. Ostatní nosili peníze. Vy-
bralo se neuvěřitelných 7500 korun, 
za které jsme zakoupili dva plné 
vozíky zboží a odvezli je paní Iryně, 
která rozdělila potraviny a drogerii 
pro jednotlivé rodiny. Do huma- 
nitární pomoci se zapojily i některé 
pečovatelky. Na všechny, kteří se 
k pomoci připojili, jsem velmi pyšná.

V lednu a březnu bylo pro naše senio-
ry zorganizováno plavání v bazénu 
v Novém Městě pod Smrkem, kde se 
mohli také ohřát ve vířivce a zacvičit 
si rehabilitační cviky s paní masérkou. 
Opravdu si to užili.

V hojném počtu jsme v dubnu nav-
štívili vystoupení Josefa Zímy, které 
se konalo v městském kině a na které 
jsme se všichni těšili. Písničky mládí 
našich klientů jim vyvolaly úsměv  
na tváři a dojetím ukápla nejedna slza.   

V dubnu se pak někteří naši senioři 
zúčastnili setkání s jubilanty v sále 
restaurace Beseda. Z rukou starosty 
města obdrželi kytičku, od paní ta-
jemnice pak pamětní list. Oba přidali 
osobní gratulaci. A po skončení  
oficiální části jsme si užili hudbu 
F-bandu a také si zatančili.   

Pavlína Sommerová
vedoucí 
Střediska sociální péče Frýdlant

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | květen 2022

4



          Vstup na semináře je volný, není třeba se předem registrovat.       
           Další konzultace možné bez objednání v budově E krajského úřadu: U Jezu 525/4 Liberec 2, 
           Telefonicky na 485 226 579 nebo na e-mailové adrese kotliky@kraj-lbc.cz.  
           Webové stránky: https://dotace.kraj-lbc.cz/kotlikove-dotace  

 

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE POŘÁDÁ INFORMAČNÍ SEMINÁŘ PRO 
ŽADATELE O 

KOTLÍKOVÉ DOTACE 
             

 

 

 

 

 

 

 

      Dozvíte se: 
• Jak o dotaci požádat           Informace k realizaci projektu 
• Jaké přílohy doložit        Informace k podání vyúčtování 

 

MMááttee  ssttaarrýý  

  KKOOTTEELL??  

 

Ve Frýdlantu 

23. 5. 2022 od 15 hodin 

Radnice 
nám. T. G. Masaryka 37 

zasedací místnost, 1. patro 
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Jak u žáků zapnout učení?
MAS Frýdlantsko z.s. se už šestým 
rokem snaží co nejvíce pomáhat 
zaměstnancům škol na Frýdlant-
sku hledat způsoby, jak zapnout 
učení u žáků. Zabýváme se tím při 
realizaci projektů MAP Frýdlantsko. 
Jednou z aktivit projektu je setkání 
nejen pedagogů z Frýdlantska na 
konferencích. Letos jsme se po dvou 
letech protiepidemických opatření 
mohli opět konečně setkat zase 
naživo, což bylo opravdu skvělé. 
Konference nazvaná „Učení ON/OFF 
… jak se zapíná učení“ proběhla  
26. března 2022 v prostorách Střední 
školy hospodářské a lesnické Frýdlant, 
která poskytla nejen prostory, ale 
zajistila i catering. Do workshopů 
s renomovanými lektory se na kon-
ferenci zapojilo na 50 účastníků! 

A jaké to byly workshopy?

Michal Dubec  připravil workshop 
s názvem Vedení žáků k samo-
statnosti a zodpovědnosti pros-
třednictvím vědomé práce se 
vztahovou rovinou komunikace.

Katka Vrtišková nabídla přehlídku 
komunikačních faulů ve Škole bez 
poražených. 

Viktorie Petřivá pracovala s cíli 
učení a formativním hodnocením 
v Responzivní výuce.

A Veronika Šancová ze spolku 
Prototýpci.cz představila jedno-
duché techniky rozvíjející kreativní 
(divergentní) myšlení a o polední 
pauze nás učila žonglovat. 

V minulých letech jsme díky 
projektu na Frýdlantsko pozvali  
na 20 inspirujících lektorů z celé 
České republiky, připomeňme napří-
klad  jména: Dr. Lidmila Pekařová, 
Martin Hak, Kamila Bergmanová,  
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Jana Modrá, Olga Medlíková 
nebo Jan Burian. Setkávali jsme 
se především v prostorách kláštera  
v Hejnicích.

Projekt MAP Frýdlantsko II končí letos 
v srpnu. Od září budeme pokračovat 
v pomoci nejen pedagogům dalším 
projektem MAP Frýdlantsko III.   

Anna Randáková
MAS Frýdlantsko, z.s

CRO_22014_CRo_LB_DOD_inz_210x142.indd   1CRO_22014_CRo_LB_DOD_inz_210x142.indd   1 07.04.2022   16:0907.04.2022   16:09
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Střípky z Rodinné poradny 
v POSECu 
Radosti a Starosti 
Táta je pilíř naší rodiny
Mámě se můžu se vším svěřit
Ta naše holka je oblíbená v celé rodině
Naši kluci vymýšlejí originální hry
Rozdal by se
Má srdce na dlani
Je skvělá kamarádka
Je na ni spolehnutí
U babičky je pohoda
Povedla se mi písemka
Překvapil mě kytkou
Je perfektní v učení
Krásně kreslí
Vařili jsme spolu a užili jsme si to
Chodím rád s dědou na ryby
Je výborný sportovec
Pomáhá mi
Je s ním legrace
Večer si povídáme a čteme
Pořád spolu bojujeme
Ani jeden nechceme ustoupit
Nemám soukromí
Jsem vyčerpaná
Mám o ni strach
Mám z něj strach
Nechce přijmout pomoc

Nechce s námi mluvit
Je na mě drzý
Je na mě sprostá
Praštil mě
Nevím, v čem jsem dobrá

Jeden skvělý kluk s jednou skvělou 
maminkou se v poradně poprvé objali.

Přeji vám všem hodně lásky a trpě-
livosti! Neztrácejte naději v boji se 
starostmi!   

Mgr. Daniela Al Sulaimanová, 
psychoterapeutka

Pozn.: Obrázek je zveřejněn se 
souhlasem autora a jeho otce.
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DĚTSKÝ MTB CUP Libereckého 
kraje 2022 v květnu 
ve Frýdlantu!
Team North Bike Club ve spolupráci 

s Libereckým krajem a Cycology 

pořádá dne 15. 5. 2022 cyklistický 

závod Dětský MTB CUP Libereckého 

kraje, který letos poprvé zavítá také 

do Frýdlantu. Tento závod je určen 

pro děti od 2 do 16 let a je součástí 

celého seriálu. Děti se ale mohou 

zúčastnit pouze jednotlivých akcí. 

Proto bychom Vás všechny, kteří 

podporujete své děti ve sportu, rádi 

pozvali do areálu Discgolfového hřiště 

ve Frýdlantě, kde si Vaši malí cyklisté 

budou moci změřit síly s ostatními 

závodníky. Těšíme se na Vaši účast. 

Termín konání: 15. 5. 2022, prezen-
tace od 8:00 – 9:30, 9:30 – 9:50 
projetí trasy, start samotného závodu  
10:00 – 13:00

Místo konání: areál Discgolfového 
hřiště, start z ulice Bělíkova,  
GPS: 50.9210183N, 15.0919436E

Startovné: na místě 150 Kč, online na 
https://www.nazavody.cz/zavod/260-
detsky-mtb-cup-frydlant/ 100 Kč

Trasa závodu: rovinatý profil, zpev-
něná cesta, louka. Délka bude při-
způsobena jednotlivým kategoriím

Kategorie:

Bobíci, bobice, odrážedla: ročník 
narození 2018 a mladší

Předžáci a předžákyně: ročník 
narození 2016 až 2017

Žáci 1, žákyně 1: ročník narození 
2014 až 2015

Žáci 2, žákyně 2: ročník narození 
2012 až 2013

Mladší žáci, žákyně: ročník narození 
2010 až 2011

Starší žáci, žákyně: ročník narození 
2008 až 2009

Kadeti a kadetky: ročník narození 
2006 až 2007

Závod je určen i pro příchozí, je 
veřejný a není potřeba žádná 
licence. 

Cyklistická přilba povinná!!!   

North Bike Club
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Litinový kříž na pískovcovém pod-
stavci opatřeném bílým nátěrem stojí 
v blízkosti frýdlantského hřbitova. 
Podle nápisu na soklu byl kříž zřízen 
v roce 1818 Johannem Heinrichem, 
vlastníkem domu čp. 390 u křižovatky 
cest.

Na kamenném základu je osazen 
podstavec tvořený soklem, dříkem 
a bohatě profilovanou římsou s nás-
tavcem, do nějž je osazen kovový 
kříž s korpusem ukřižovaného Je-
žíše Krista. Čelní strana soklu nese  
obdélné nápisové pole s nápisem 
informujícím o zřízení památky. Čelní 
strana dříku je opatřena nápisovým 
polem s náboženským textem lemo-
vaným výrazným rámem. Mezi vo-
lutami římsy jsou svěšeny hrozny 
vinné révy a pod římsou je vytesána 
drobná rozeta.

Jednoduchý latinský kříž vynáší 
zlacený korpus ukřižovaného Ježíše 
Krista. Ke kříži situovanému mezi 
dvěma vzrostlými jírovci vedou čtyři 
přístupové stupně.

Vinná réva je běžný symbol Ježíše 
Krista a křesťanské víry, který je pře-
vzatý z jeho biblické metafory: „Já 
jsem pravý vinný kmen…“. Rozeta 
je stylizací růže, která symbolizuje 
Pannu Marii.  

kříž u frýdlantského hřbitova
Paměť v krajině Trojzemí, 100260207                                       Drobné památky Frýdlantsko 

Číslo památky:  13 
Název památky:  kříž u silnice z Frýdlantu do Poustky 
Umístění památky:  WGS84 (GPS): N = 50°55‘55‘‘ E = 15°4.0‘11‘‘

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. 
 
 
 

                                         

 
 
 

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. 
 
 
 

Foto:  Radek Petrášek
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V Besedě se opět  
gratulovalo jubilantům

Jubilanti obdrželi z rukou tajemnice 
Městského úřadu Frýdlant pamětní 
list, od starosty města Jiřího Stodůlky 
pak dostali všichni květinu. Oba 
přidali i gratulaci. „Ke slavnostnímu 
stolu jsme pozvali každého, kdo 
v období leden až červen 2022 oslavil 
70, 75 nebo 80 let. A pak všechny, 
kteří slavili každé další narozeniny, 
tedy je jim 80+,“ vysvětlila tajemnice 
Veronika Bubeníčková. Po obdarování 
oslavenců následovalo přátelské 
posezení u připraveného občerstvení. 
„Během něj jsme si povídali o tom, co 
je ve městě nového, co se za poslední 
dobu povedlo, ale i o tom, co seniory 
tíží. Hovořili jsme o pořádku ve městě, 
městské policii, sběrném dvoře nebo o 
opravách komunikací,“ říká starosta 
Frýdlantu Jiří Stodůlka. 

Po skončení programu, který je určen 
jen jubilantům a jejich doprovodu, 
přišel na řadu program pro širo-
kou veřejnost - taneční odpoledne  
s Fbandem, kterého se zúčastnili  
i aktivní senioři z Jablonce nad Nisou.

Setkání s jubilanty se v Besedě usku-
tečnilo už po dvacáté. V dobách před 
koronavirovou pandemií se Setkání 
s jubilanty konalo vždy dvakrát 
do roka. V letech 2020 a 2021 však 
počet setkání ovlivnila koronavirová 

V sále restaurace Beseda gratuloval v úterý 12. dubna 2022 starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka s tajemnicí 
Městského úřadu Frýdlant Veronikou Bubeníčkovou k životnímu jubileu občanům města starším 70 let.  Akce 
se zúčastnilo na osm desítek seniorů s doprovodem, pro které bylo připraveno drobné pohoštění včetně vína 
ke slavnostnímu přípitku. 

opatření vyhlášená vládou. Město 
Frýdlant věří, že letos už druhému, 
tedy podzimnímu pořádání akce nic 
bránit nebude.    
mp
Foto: mp
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Frýdlantské náměstí hostilo v dubnu 
soutěž mladých hasičů Frýdlantska

Kompletní výsledky soutěže mladých 
hasičů v požárním útoku Velikonoční 
pohár 2022: 

Kategorie mladší

1. Frýdlant A
2. Frýdlant B
3. Pertoltice
4. Nové Město pod Smrkem
5. Krásný Les

Kategorie starší

1. Frýdlant
2. Pertoltice
3. Bulovka
4. Višňová
5. Dolní Řasnice
6. Krásný Les
7. Nové Město pod Smrkem
8. Předlánce
9. Heřmanice  

mp
Foto: mp

Soutěž mladých hasičů z celého Frýdlantska v požárním útoku hostilo v sobotu 9. dubna 2022 náměstí T. G. Masa-
ryka ve Frýdlantu. Soutěž dostala název Velikonoční pohár a zapojilo se do ní celkem 14 družstev. Ve spolupráci  
s Městem Frýdlant jí uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Frýdlant. Soutěžilo se v kategoriích mladší a starší.  
Mladé hasiče před radnicí přivítal i starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka a po skončení soutěže předával soutěžním 
týmům jednu z odměn, velikonoční pečené beránky. Ty do soutěže věnovaly členky SDH Frýdlant a Střední 
škola hospodářská a lesnická Frýdlant. V obou kategoriích dominoval místní tým vedený manžely Koktovými,  
frýdlantští mladí hasiči vyhráli jak kategorii starší, tak kategorii mladší, kdy si prvenství vysoutěžilo družstvo A a 
družstvo B skončilo na místě druhém. 
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Free-club a Free-clubík se rozšířily 
o ukrajinské děti a maminky
Události posledních dvou měsíců  
zatřásly nejednou naší životní jis-
totou. Jedna věc se však nemění: 
náš Free-club na náměstí je otevřen  
pro všechny bez ohledu na barvu 
pleti nebo rodnou řeč. A tak tvoří 
naši novou skupinu návštěvníků také  
maminky a děti z Ukrajiny. 

S překládáním a tlumočením nám 
pomáhají nové kolegyně Iryna 
Khalak a Vladlena Litvinova, které 
jsou původem z Ukrajiny, ale již mno-
ho let žijí ve Frýdlantu. Pomáhají 
maminkám zorientovat se v českém 
systému, doprovází je na úřady nebo 
do nemocnice. 

V našem klubu to teď žije od rána  
do pozdního odpoledne: do obvyk-
lých aktivit předškolky, setkávání 
maminek a odpoledního klubu se 
připojili naši noví hosté. Dopoledne 
můžete v klubu vidět, jak u kávy 
společně plete Inna i Maruška, 
v předškolce si spolu hrají Patrik 
z Frýdlantu i Sola z Charkova. Každé 
ráno od 10 hodin máme hodinu 
češtiny. Mnoho ukrajinských dětí 
má nadále školu online, a tak je u 
nás občas najdete pilně zapisovat 
do sešitu se sluchátky na uších a 
mobilem na stole. Díky spolupráci se 
školní jídelnou mají děti z Ukrajiny 
také zajištěné pravidelné stravování.

Máme velkou radost, kolik lidí 
z Frýdlantu chodí nabízet pomoc a 
podporu. Hanka Roušarová s Eliškou 
Lacinovou vyhlásily sbírku oblečení 
a materiálu. Darované věcičky třídí a 
potřebné maminky si mohou vybrat, 
co potřebují. Free-club měl svůj malý 
šatník pro rodiny již dříve, ale tentokrát 
se k nám tedy opravdu nevejdeme. 
Sociální odbor města Frýdlant se  
s námi dělí o prostory v budově bývalé 
policie.

Ve čtvrtek 14. dubna jsme uspořá-
dali speciální velikonoční odpoledne  
pro děti z Frýdlantu, z Kyjeva i  

z Charkova. Farářka z husitského 
kostela, Martina Tomčíková, učila děti 
plést pomlázky. Kristýna Davidová 
připravila malování kraslic, které 
ukrajinské děti vůbec neznaly, a Aiden 
Nevill s dětmi zdobil velikonoční 
cupcakes. Děti ze žákovského par-
lamentu ZŠ Bělíkova připravily balíčky 
s mlsáním a ty jsme s dětmi vyzvedli 
na věži frýdlantské radnice. 

Free-club je součástí projektu Na jed-
né lodi II, který je spolufinancován 
Evropskou unií a českým rozpočtem. 
Projekt do konce roku 2022 realizuje 
MAS Frýdlantko, z.s. Pokud vše dobře 
dopadne, budeme pokračovat v čin-
nosti i v roce 2023.  

Lucie Winklerová
manažerka projektů ve vzdělávání 
MAS Frýdlantsko, z.s.
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Biograf senior má ve Frýdlantě 
úspěch. A nejen u seniorů
Biograf senior, který od března 2022 pořádá Město Frýdlant nejen pro seniorské návštěvníky dvakrát do měsíce, 
se setkal s úspěchem. Jeho promítání je připraveno vždy první a třetí neděli v měsíci od 10 hodin za zvýhodněné 
vstupné 70 korun. A lidé si v tento čas do kina cestu nacházejí. Zatím nejúspěšnějším snímkem Biografu senior 
bylo promítání filmu Jizerské hory, na které dorazilo na osm desítek návštěvníků. Divácky úspěšné jsou ale i 
komedie nebo pohádky. A to nejen u seniorů.

„Velmi nás těší, že si Biograf senior 
nachází u diváků své místo. Snažíme se 
do něj vybírat filmy, které jsou oblíbené 
nebo které mohou návštěvníkům něco 
dát. Radost, pobavení, poučení. Během 
posledního měsíce a půl jsme v tomto 
duchu pro seniorské promítání připra-
vili komedii Srdce na dlani, snímek 
Jizerské hory a pohádku Tajemství staré 

bambitky 2. Dohromady na ně přišly 
téměř dvě stovky návštěvníků. Seniorů, 
dospělých i dětí, protože Biograf senior 
není určen výhradně seniorům. Zvý-
hodněného vstupného mohou využít 
všichni návštěvníci,“ říká vedoucí Měst-
ského kina Frýdlant Jan Plíšek. 

Projekt Biografu senior tak bude po-
kračovat. Na květen si kino na nedělní 

promítání připravilo na 1. května 
českou novinku Mimořádná událost a 
na 15. května detektivku podle knihy 
Agathy Christie Smrt na Nilu. Tu bude 
kino promítat v původním znění s ti-
tulky. Vstupné na oba filmy bude opět 
70 korun.  

mp
Foto: Eva Činčurová
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SŠHL Frýdlant

„Práce kočího v lesní těžbě a 
vyšetření zdravotního stavu 
chladnokrevného koně“
Tak se jmenoval workshop v podání 
MVDr. Blanky Řehořkové, který byl 
uspořádán dne 4. 4. 2022 pro žáky 
oboru Veterinářství a oboru Lesní 
mechanizátor. 

Práci s koněm v lese přijela v praxi 
ukázat paní Petra Malá, která pracuje 
na Frýdlantsku jako kočí v lesní 
těžbě. Přivezla své chladnokrevné 
valachy, slezského norika a křížence 
českomoravského belgika. 

Jednoho koně jsme zapřáhli do práce, 
účastníci se dozvěděli, z jakých částí 
se skládá postroj na koně pro těžbu  
v lese a jaké povely kočí při práci  
s koněm používá. Žáci si zkusili koně 
postrojit a pak se účastnili vlastní 
manipulace s kládami v lese ve slo-
žitějším terénu a vyvezení dřeva 
na místo, odkud se dá už odvézt 
technikou. 

Na druhém koni jsme provedli 
klinické vyšetření. Začali jsme u 
nacionálií a nahlédnutí do Průkazu 
koně, pokračovali jsme zjištěním a 
popisem výživného stavu, chování, 
temperamentu, dále vyšetřením 
triasu a jednotlivých orgánových 
soustav. Zároveň se studenti sezná-
mili s nejčastějšími nemocemi, které 
mohou tyto koně postihnout, jak jim 
předcházet, jaké jsou možnosti aplika-
ce léků koním a jak a proč odebíráme 
vzorky na vyšetření. Seznámili jsme je 
také s předkupním vyšetřením koně, 
čeho si všímat a jak takové vyšetření 
probíhá. 

Na konci workshopu byla diskuze.  
Paní Malá sdílela své zkušenosti 

z praxe, jak kočího, tak majitele koní. 
Jaké potíže u koní řešila a jaké nemoci 
postihují častěji právě chladnokrevné 
koně. Osvětlila, proč je nutné pod-
kování koně pro práci v lese. 

Myslíme si, že workshop byl pro žáky 
velmi přínosný, viděli vše v praxi, mohli 

se ptát na to, co je zajímá a spoustu  
věcí si vyzkoušet. A z veterinárního 
pohledu nyní vědí, čeho si u koně 
všímat, co vyšetřovat a s jakými zdra- 
votními potížemi se mohou u chlad-
nokrevných koní běžně setkat.  
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SŠHL Frýdlant

Připravujeme výstavbu 
školního vepřína, škola si 
ho postaví sama
Na školní farmě začne už v září tohoto 
roku vznikat jedinečný školní vepřín, 
který vyprojektoval náš kantor a 
zástupce ředitele Jaroslav Palarec 
společně s architektem Miloslavem 
Jonem. 

Školní vepřín vybudují učitelé 
odborného výcviku společně se 
žáky oborů Zednické práce, Lesní 
mechanizátor, Zpracovatel dřeva a  
Zemědělec - Farmář a budou ho 
provozovat žáci oborů Agropodnikání, 
Veterinářství a Zemědělec-Farmář. 
 
Nyní čekáme na jednotlivá povolení, 
vlastní práce započnou v září 2022 a 
skončí v září 2023.

Školní vepřín poslouží nejen žákům 
školy, ale i žákům základních škol 
v regionu. Celkové náklady na výstav-
bu vepřína budou hrazeny z fondu 
investic školy.   

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

S Malou technickou univerzitou 
brzy postavíme i Ještěd

V úterý 8. 3. k nám do školky přijela 
paní s dvěma obrovskými kufry a my 
byli zvědaví, co je uvnitř a co nového 
se bude dít.

Od paní lektorky Moniky Havrdové 
jsme se hned na začátku dozvěděli, 
že k nám bude jezdit pravidelně až 
do začátku června, že program se 
jmenuje Malá technická univerzita a 
že si budeme hrát a stavět z kostiček. 
To však není všechno. V první hodině  
s názvem Stavitel města jsme se naučili 
ještě novou říkanku a na konci dostali 
dokonce osvědčení, které jsme si mohli 
vzít domů. 
Pracovali jsme ve skupinkách s ka-
marády, práce se nám dařila a moc 
nás bavila. Od paní učitelky jsme se 
dozvěděli, že v jedné z dalších lekcí 
postavíme z těchto malých kostek 
most, po které bude moci přejít  
i dospělý a také stavbu, kterou na kon-
ci hodiny rozsvítíme! V hodině Malý 
vodohospodář budeme zase dělat 

pokusy s vodou a ukážeme si, jak fun-
guje čistička odpadních vod.

My se asi nejvíce těšíme na to, až 
v hodině Stavitel věží postavíme 
opravdový, jen o trochu menší Ještěd, 
tak, jak ho známe z Liberce. Jsme moc 

rádi, že si v naší školce můžeme spolu 
i takto hrát, dozvědět se spoustu 
nových informací a určitě si každou 
lekci moc užijeme.   

Předškoláci ze třídy Ježků 
v MŠ Jiráskova
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Členové žákovského parlamentu Ma-
sarykovci na ZŠ Bělíkova uspořádali 
již podruhé Den KniŽák, který se 
uskutečnil ve dnech 23. - 24. 3. 2022  
v rámci března – měsíce knihy.

Ve středu odpoledne a ve čtvrtek 
dopoledne proběhla burza knih.  
Na prodej bylo více než 300 knížek, 
které přinesli žáci do burzy. Velká 
většina knih našla svého nového 
čtenáře.

Ve Dni KniŽák však nešlo jen o burzu 
knih, ale každá třída měla svůj vlastní 
program spojený s četbou a knihami. 
První třídy si jako svůj program zvolily 
návštěvu městské knihovny, někdo 
měl ve třídě čtenářskou dílnu nebo jiné 
aktivity s knihami, někdo měl hodinu 
čtení na zahradě. Páťáci tvořili reklamu 
na svou oblíbenou knihu.

Naši povedenou akci přišel podpořit 
pan starosta, paní knihovnice a pan 
ředitel s paní zástupkyní.

Tak na shledanou za rok u dalšího Dnu 
KniŽák! . 

za MŠ Sídlištní 
Mirka Balášová 

Den Knižák na pracovišti ZŠ Bělíkova
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Tři roky bez soutěží Základních 
uměleckých škol
Tři dlouhé roky nedovolila epidemie 
Covidu pořádat soutěže Základních 
uměleckých škol, které každý rok 
vyhlašuje Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy. Letos jsme se 
konečně dočkali. Od února probíhala 
okresní a krajská kola soutěže v sólo-
vém a komorním zpěvu a ve hře  
na dechové nástroje. V dobách před 
Covidem dosahovali vždy žáci ZUŠ 
Frýdlant vynikajících výsledků a při-
váželi pravidelně ceny i z celostátních 
kol soutěže. Měli jsme proto obavy,  
zda tomu tak bude po dlouhé přestáv-
ce i letos. Výsledky překonaly všechna 
očekávání. Velký dík za práci si zaslouží 
samozřejmě především soutěžící, poc- 
tivě pracovali mnoho měsíců před 
zahájením soutěží, obětovali přípravě 
nekonečně mnoho hodin. S nimi 
pracovali stejně intenzivně jejich 
učitelé a klavírní doprovazeči. Mnoho 
svého vzácného času museli také 
obětovat vstřícní, chápaví a trpěliví 
rodiče. Všem je třeba poděkovat.

Žáci ZUŠ Frýdlant, kteří začali sou-
těž v okresních kolech, vyhráli 
všechny své kategorie a postoupili 
do krajských kol. Ta se konala v ZUŠ 
Liberec (dechové nástroje) a ZUŠ 
Turnov (zpěv). V krajských kolech 
rozhodovaly poroty složené z předních 
hudebních pedagogů ZUŠ a profe-
sorů konzervatoří z Teplic, Pardubic a  
Prahy. V některých kategoriích bylo 
uděleno i více prvních míst. O postu- 
pu potom rozhodoval počet získaných 
bodů. Členy krajských porot byla 
i řada učitelů ze ZUŠ Frýdlant.  
Lenka Špringlová (Liberec), Vladimíra 
Dančevská (Turnov), Eduard Himmel 
(Liberec, Kolín), Olesia Volíčková  
(Česká Lípa - soutěž smyčcových or-
chestrů). Členství a předsednictví 

v porotách je významným oceněním 
práce našich učitelů.   

První krajské kolo se konalo v Turnově, 
zde se soutěžilo v oborech sólový a 
komorní zpěv.  
Vyučuje Vladimíra Dančevská:

Sólový zpěv
Klára Formánková I. místo
Karolína Semerádtová I. místo
Josefína Svěrčinová I. místo  
s postupem do celostátního kola  
v Turnově
Viktorie Svěrčinová I. místo  
s postupem do celostátního kola  
v Turnově

Komorní zpěv
Josefína a Viktorie Svěrčinovy  
I. místo s postupem do celostátního 
kola v Turnově
Náročné klavírní doprovody skvěle 
zvládla paní Hanna Zhuravlová.

V Liberci probíhala soutěž krajského 
kola ve hře na všechny dechové a bicí 
nástroje. Vyučuje Lenka Špringlová:

Hra na příčnou flétnu
Tereza Málková I. místo s postupem 
do celostátního kola v Praze
Kateřina Mrázová I. místo  
s postupem do celostátního kola 
v Praze
Tereza Čepelíková II. místo
Příčné flétny opět doprovázela na kla- 
vír paní Hanna Zhuravlová.

Vyučuje Eduard Himmel:

Hra na zobcovou flétnu
Hana Špidlová I. místo s postupem 
do celostátního kola v Praze
Vyučuje Kamil Farský:

Hra na saxofon
Eliška Kožáková II. místo
Zobcovou flétnu a saxofon doprovázel 
na klavír Vladimír Hrdina.

Termíny a místo konaní Celostátních 
kol:

Celostátní kolo v sólovém a ko-
morním zpěvu - ZUŠ Turnov 29. 4. 
2022 – 1. 5. 2022

Celostátní kolo ve hře na dechové 
nástroje - ZUŠ Jana Hanuše Praha 
19. 5. 2022 – 22. 5. 2022

Jen tak, jakoby mimochodem, odjely 
naše pěvecké sbory na Krajské kolo 
31. celostátní přehlídky školních 
pěveckých sboru. Přehlídka není 
soutěžní. Pěvecké sbory jsou pouze 
rozděleny do tří výkonnostních pásem. 
Zlatého, Stříbrného a Bronzového.  
V Jablonci nad Nisou, v krásném 
prostředí divadla a pod vedením 
Lenky Špringlové, se hlavní pěvecký 
sbor ZUŠ Frýdlant Carmína umístil 
ve Zlatém pásmu. Přípravný sbor 
Carmínka byl v Bronzovém pásmu. 
„Zlatá“ Carmína byla pozvaná na 
Koncert vítězů, který také pořádá 
Jablonec nad Nisou. Oba sbory 
doprovázela na klavír opět Hanna 
Zhuravlová.

Tak nám ještě chvíli držte palce!

Vladimír Hrdina
zástupce ředitele školy
ZUŠ Frýdlant
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Hra na zobcovou flétnu:
HANA ŠPIDLOVÁ (E. Himmel)
I. místo s postupem do celostátního 
kola v Praze

hra na příčnou flétnu:
TEREZA MÁLKOVÁ

a
KATEŘINA MRÁZOVÁ (L. Špringlová)
I. místo s postupem do celostátního 
kola v Praze

TEREZA ČEPELÍKOVÁ
II. místo

hra na saxofon:
ELIŠKA KOŽÁKOVÁ (K. Farský)
II. místo

BLAHOPŘEJEME !!! …a hodně štěstí 
v Praze  ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6
19. 5. 2022 – 22. 5. 2022).   

Formánková Klára sólový zpěv 
(V. Dančevská)
1. místo

Semerádtová Karolína sólový zpěv
1. místo

Svěrčinová Josefína sólový zpěv
1. místo s postupem do celostátního 
kola

Svěrčinová Viktorie sólový zpěv
1. místo s postupem do celostátního 
kola

Svěrčinová Josefína a Viktorie 
komorní zpěv
1. místo s postupem do celostátního 
kola

K tomuto mimořádnému úspěchu 
SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
Hodně štěstí 29. 4. 2022 – 1. 5. 2022  
v Turnově.

VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA 
SOUTĚŽE ZUŠ V LIBERCI
ve hře na dechové nástroje

Soutěže hudebních oborů ZUŠ
výsledky krajského kola  
v sólovém a komorním zpěvu
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Ukliďme Česko, ukliďme svět II.
I na jaře se žáci a učitelé ZŠ Husova 
zapojili do tradiční akce „Ukliďme 
Česko, ukliďme svět“. Jedná se o 
dobrovolnickou úklidovou akci, která 
probíhá na území celé České republiky. 
Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé 
černé skládky a nepořádek. 

Velký úklidový den se v našem městě 
konal ve středu 13. 4. 2022, do akce se 
zapojili všichni ze školy.

Úklidu se tentokrát zúčastnily třídy 
prvního i druhého stupně. Ráno jsme 
se sešli ve třídách, kde opět proběhlo 
základní poučení a připomněli jsme si, 
co a jak sbírat. Všichni byli upozorněni 
i na možná nebezpečí a na to, jak 
jim předcházet. Počasí nám přálo, a 
tak jsme se, vyzbrojeni rukavicemi a 
pytli, vydali do „terénu“.  Cestou jsme 
nacházeli a sbírali nejrůznější odpadky, 
které by v ulicích města a v jeho 
blízkém okolí rozhodně končit neměly. 
Mezi sesbíraným odpadem bylo 
například nemalé množství nedopalků 
od cigaret, PET lahví, plechovek, 
igelitů, oblečení a obalů od potravin. 
Nechyběly však ani pneumatiky nebo 
vysloužilé domácí spotřebiče.  Při této 
úklidové akci se nám povedlo opět 
„pročistit“ různá místa Frýdlantu, ulice 
ve středu města, Křížovou cestu, okolí 
řeky Smědé, okolí zámku, zadní cestu 
do Raspenavy, okolí rozhledny, parčík 
u hřbitova, blízké lesy, Supí vrch, areál 
Střelnice a Discgolfu. 

Žáci se do úklidu zapojili s velkým 
nadšením a díky jejich nasazení se opět 
nasbíralo a odvezlo 32 pytlů odpadu, 
14 ks pneumatik a odhozené domácí 
spotřebiče. O následný odvoz pytlů 
s odpadem se postaralo Město Frýdlant, 
tímto jim děkujeme za podporu a 
pomoc při této akci. Poděkování patří 
také všem dětem i dospělákům, všichni 
odvedli velký kus práce a výrazně tím 
pomohli našemu městu i přírodě. 

Smutné je, že většina míst byla dětmi 
uklizena již při podzimní akci, přesto se 
na stejných místech nacházelo velké 
množství odpadků, dokonce byly ob-
jeveny i další černé skládky.

V dalších dnech budou v úklidu města 
pokračovat žáci a učitelé ze ZŠ Bělíko-
va a Purkyňova. Věříme, že se nám 
společně povede naše město uklidit a 
udržovat v čistotě. V podobných akcích 
budeme pokračovat i nadále, snad se 
bude množství odpadků zmenšovat!

A pokud ani vám není lhostejné vaše 
nejbližší okolí a chcete se přidat k boji 
proti černým skládkám a nepořádku, 
můžete se kdykoliv zúčastnit i vy a 
následovat příklad našich dětí. Věříme 
totiž, že kdo uklízel, neznečistí.   

Za pracoviště ZŠ Husova  
Mgr. Michaela Fialová
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Gymnázium Frýdlant 

Evropa ve Frýdlantu
Studenti Gymnázia Frýdlant se  
v souvislosti se současným děním  
ve světě rozhodli oslavit Den Evropy  
9. května 2022 netradičním způso- 
bem. Dopoledne proběhne ve ško-
le pro studenty projektový den 
na téma Evropa, odpoledne se  
ve frýdlantském kině od 16.00 
hodin uskuteční veřejná panelová 
diskuse s těžkými vahami Evropské 
politiky, Vladimírem Špidlou a 
Alexandrem Vondrou. Další hosté 
zůstávají zatím v jednání, půjde 
ovšem o odborníky či odbornice na 
Evropskou unii. Tématem diskuse, 
která je určena široké veřejnosti, 
jsou zásadní problémy dneška: bez-
pečnost, integrace a rozšiřování EU.

Dovolujeme si občany Frýdlantska  
i širšího okolí pozvat na tuto nevšední 
událost. Akci budou moderovat 
studenti gymnázia a jistě vznikne 
prostor pro zajímavé dotazy.

Tato neobvyklá oslava by se samo-
zřejmě nemohla uskutečnit bez 
podpory města Frýdlant. Věříme,  
že nejen Frýdlanťákům odhalí něco 
 ze zákulisí evropské politiky a pomůže 
se zorientovat v současném světě.  

Za Gymnázium Frýdlant
Kryštof Špidla a Jan Hlávka

KDY? 
9. 5. 2022 od 16:00 

KDE? 
Městské kino Frýdlant 

 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT? 
Panelová debata s našimi hosty na téma:  
„Bezpečnost“, „Integrace“ a „Rozšiřování EU“  
 
HOSTÉ:  
RNDr. Alexandr Vondra 
PhDr. Vladimír Špidla 
a další… 

Rádi Vás 
uvidíme! 
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ZŠ speciální, Frýdlant

Ve škole vítáme jaro častými vy-
cházkami a pozorováním přírody, 
prací na školní zahradě, sportem, 
recitací, výtvarným vytvářením, ale 
také úklidem okolí školy a města.  
O činnostech, které naši žáci prožili,  
vás rádi informujeme. 

V březnu proběhly dvě krásné 
sportovní akce. 18. 3. se naši chlapci 
(Marián Bužo, Václav Cerman, Michal 
Macko) zúčastnili v Liberci Českého 
poháru v plavání. Dá se říci, že i když 
plavání pravidelně netrénují, dosáhli 
velmi pěkných výsledků. Oceňujeme 
odhodlání a sportovního ducha. 

Druhá sportovní akce proběhla na sně-
hu. Od 21. 3. do 25. 3. se vybrané žá- 
kyně zúčastnily Náborového soustře-
dění v Jizerských horách. Pořadatelem 
akce byl SK Handisport Liberec z.s.

Hlavní náplní tréninků byla výuka 
základů běžeckého lyžování (chůze, 
obraty, výstupy, jízda v nenáročném 
terénu, brzdění, zastavování atd.). 
Dalšími aktivitami byly např. pěší 

turistika, chůze v terénu na sněžnicích, 
discgolf a pohybové aktivity v tělo- 
cvičně (lezení na horolezecké stěně, 
základy bojového umění a sebe-
obrany).     

Děti byly také seznámeny se základní 
údržbou lyží, použitím vosků či jiných 
vhodných prostředků na lyže. Zároveň 
jim byly podány informace o nebezpe-
čí hrozícím na horách a o první pomoci 
při úrazu. Na závěr soustředění se 
konaly běžecké lyžařské závody. 

Slunečné počasí, dostatek sněhu, 
ubytování a dobré jídlo v CHATĚ POD 
BUKOVCEM, skvělí trenéři, šikovní a 
snaživí mladí sportovci a všechny výše 
uvedené aktivity… to vše přispělo 
k tomu, že se soustředění opravdu  
vydařilo.   

21. 3. jsme společně s MŠ vynesli zimu. 
V pracovních činnostech si žáci s paní 
učitelkou Cýrusovou vytvořili Moranu, 
kterou vhodili do řeky. Zima byla sice 
letos mírná, ale již se těšíme na jaro.  
5. 4. jsme se proto zúčastnili Medové-
ho tvoření, které připravilo Středisko 
volného času „ROROŠ“ v  Nové Město 
pod Smrkem, Zde si žáci vyzkoušeli 
různé techniky a poznali nové nápady 
velikonočního zdobení a malování. 
Moc děkujeme za krásnou jarní akci.

Ve čtvrtek 7. 4. 2022 se v aule Technic-
ké univerzity v Liberci uskutečnil již  
36. ročník recitační soutěže Chrastav-
ská sloka, která vznikla jako soutěž  
pro žáky tehdejších zvláštních a 
pomocných škol a žáky výchovného 
ústavu. Během let vzrostla její popu-
larita a účast se rozšířila i na studenty 
středních odborných učilišť a škol 
vzdělávajících také žáky s handicapem. 
Zakladatelem soutěže byl tehdejší ře-
ditel Dětského výchovného ústavu 
v Chrastavě pan Mgr. Zdeněk Pelda, 
který byl i letos čestným hostem a 
mohl tak spolu s dalšími hosty, např. 
děkanem Fakulty přírodovědně hu-
manitní a pedagogické panem prof. 
RNDr. Janem Pickem CSc., pracovní-
ky České školní inspekce, ředitelem 
SOŠ Jablonecká Liberec panem  

PhDr. Milanem Adamcem (SOŠ Jablo- 
necká Liberec před několika lety 
převzala záštitu nad organizací sou-
těže) a dalšími sledovat recitační 
výkony žáků rozdělených do 4 ka-
tegorií. Celkem soutěžilo 46 žáků z 9 
různých škol. Před odbornou porotu 
předstoupili i 4 žáci naší školy – Iva 
Krúpová, Nikola Tomaškovicová, Milan 
Kima a Filip Tichý. Právě Filip Tichý 
porotu velmi zaujal svou recitací básně 
s názvem Beran a ve své kategorii 
(žáci 1. – 3. ročníku) zvítězil. Filipovi 
velmi gratulujeme a ostatním dětem 
děkujeme za reprezentaci školy. 

V pondělí 11. 4. 2022 se konal zápis 
do prvního ročníku a do přípravného 
stupně ZŠ speciální. Ke vzdělávání 
v 1. ročníku se zapsali prostřednictvím 
svých zákonných zástupců celkem 
4 žáci, do přípravného stupně společ-
ně se žádostí o odklad prozatím 2 žáci. 
V případě neotevření třídy přípravné-
ho stupně budou i tyto děti přijaty  
do 1. ročníku základní školy speciální. 
Všem zapsaným dětem přejeme, ať se 
jim u nás ve škole líbí.

Krásné jaro, hodně sluníčka a hlavně 
zdraví všem občanům našeho města 
přejí 

žáci a učitelé ZŠ speciální Frýdlant    
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
    

 

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 
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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 

Při parkování pozor na požární 
nástupní plochy!
Parkování zejména v centrech 
měst nebo na sídlištích a v jejich 
okolí je velký problém. Parkovacích 
míst je málo a počet automobilů 
neustále roste. V každodenním boji 
o místo vyhrává ten, kdo dřív přijede.  
Na problematiku „špatného“ parko-
vání upozornil již v roce 2016 Hasičský 
záchranný sbor Středočeského kraje 
projektem 3 metry k životu – Když jde 
o život, přeparkovat nestihnete! 
V roce 2019 se k projektu připojil i 
Hasičský záchranný sbor Libereckého 
kraje. Projekt dlouhodobě cílí pře-
devším na slušné řidiče a řidičky, kteří 
si neuvědomují možný dosah svého 
jednání při nesprávném parkování a 
pouze opakují zažité vzorce chování. 
Hasiči tak upozorňují na potřebu 
dostatečného prostoru pro průjezd 
mobilní požární techniky a jejího 
ustavení při provádění záchranných 
prací. S velkými problémy se 
opakovaně setkávají hasiči na sídliš-
tích budovaných především v 70. a 
80. letech 20. století, kde jsou nás-
tupní plochy pro požární techniku 
často neoznačené a v řadě případů 
nepřístupné.  

A co to vlastně nástupní plocha 
pro požární techniku je, a jak 
se pozná?

• Nástupní plocha slouží pro ustavení 
požárních vozidel v takové vzdálenosti 
od objektu, aby bylo možné např. 
využití výškové techniky k záchraně 
ohrožených osob, případně provedení 
požárního zásahu z vnější strany 
budovy.  

• Nástupní plocha musí navazovat 
na přístupové komunikace, mít šířku 
nejméně 4 m, musí být odvodněna a 

zpevněna. Nástupní plochu lze za-
travnit nebo jiným způsobem upravit 
její povrch, pokud bude zajištěna její 
funkce.

• Nástupní plocha musí být označena 
dopravní značkou „Zákaz stání“ s do-
datkovou tabulkou „Nástupní plocha 
pro požární techniku“.

• Nástupní plochu je možné využít 
k jiným vhodným účelům, které 
nebudou bránit příjezdu a ustavení 
požárních vozidel (např. chodník 
pro pěší, obslužná komunikace, ma-
nipulační plocha), ale nesmí být vy-
užívána k parkování nebo odstavení 
vozidel.

V praxi se hasiči také často setkávají 
s vozidly zaparkovanými tak, že 
znemožňují čerpání vody z nad-
zemních a podzemních hydrantů. 
Veškeré tyto nešvary vedou k omeze-
ní podmínek pro rychlé zdolání po-
žáru a pro záchranné práce. Než příště 
zaparkujete, vzpomeňte si na tyto 
řádky, myslete na život svůj, svých 

blízkých a sousedů a pomozte správ- 
ným parkováním složkám inte-
grovaného záchranného systému  
při záchraně života, zdraví a ma-
jetkových hodnot. Nezapomeňte! 
Štěstí přeje připraveným!   

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje
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Hodnocení volejbalové 
sezóny 2021/2022

Krajský přebor mladších 
žákyň – čtyřky
Holky to dokázaly a dobře rozehranou 
sezonu dotáhly do vítězného konce! 
V celkovém součtu skončily o pouhý 
jeden bod před SK Ještědskou „A“. 
Třetí skončilo Mnichovo Hradiště. 
Děvčata celou sezonu odehrály pouze 
v pěti. Na fotce vidíte našich pět 
statečných:

Horní řada zleva: 
Marťa Moudrá, Gabča Peterová, 
Nelča Capuličová, Amálka Brynychová

Sedící kapitánka Klárka Formánková

Krajský přebor starších 
žákyň
Starší žákyně v posledním kole 
krajského přeboru předvedly asi 
nejlepší výkony. Poměrem 2:0 si 
poradily s ambiciózní Duklou Libe-
rec i s dobře hrajícím Mnichovým  
Hradištěm. Díky těmto dvěma výh-
rám se posunuly v konečném pořadí  
na 7. příčku. To rozhodně považujeme 
za úspěch.

Horní řada zleva: 
Klárka Měkotová, Anička Sirůčková, 
Agi Nováková

Prostřední řada zleva: 
Marki Pulchartová, kapitánka Káťa 
Krubnerová, Štěpánka Donátová

Dolní řada zleva: 
Lea Gavendová, Natálka Gavendová

Na fotce chybí důležitý článek týmu, 
nahravačka Natálka Starová

V polovině dubna (kdy je uzávěrka zpravodaje) máme ukončeny téměř všechny soutěže. Podíváme 
se tedy na to, jak jsme si v jednotlivých kategoriích vedli a kdo reprezentoval náš oddíl.
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Krajský přebor mužů
Muži nepotvrdili zlepšující se výkony 
a doma podlehli dobře hrajícímu Jab-
lonci. Do této soutěže se přihlásilo  
8 týmů. Bohužel, dva z nich sezonu ani 
nezahájili a jeden sezonu nedohrál. 
Celkové 5. místo je v tomto kontextu 
místem posledním. Ale výkony to 
určitě nebyly špatné a my se těšíme 
na nadcházející sezonu.

Horní řada zleva:  
Ladislav Spurný, Lukáš Břicháček, 
Jan Rychtařík, Tomáš Kvapil,  
Jakub Kolář, Michal Groh 

Dolní řada zleva: 
 Jan Žambera, Radek Řezníček,  
kapitán Matěj Drechsler 

Do této sezony zasáhli ještě Petr Čížek, 
Roman Durec, František Ha, Jiří Knop, 
Jakub Reindl, Tomáš Zahradník ml.

Mixové soutěže 
(AVL a Memoriál Štěpána 
Pospíšila)
V AVLce se nám v porovnání s minulý-
mi lety tolik nedařilo. Nepovedla se 
nám první polovina soutěže a po moc-
ném dotahování to nakonec nestačilo 
na lepší než páté místo. I to je ale veli-
ce pěkné. Nicméně na celostátní finále 
jsme se letos nedostali. Memoriál Ště-
pána Pospíšila, kterého se účastní 
6 týmů, se bude dohrávat 30/4. Zde 
to vypadá, že skončíme na celkovém 
4. místě. Reprezentovali nás následují-
cí hráčky a hráči.

Horní řada zleva:
Jakub Kolář, Tomáš Kvapil, Karolína 
Drechsler, Michal Groh

Dolní řada zleva: 
Monika Kolářová, Matěj Drechsler, 
Marek Michalko

Do letošních bojů zasáhli i Tereza 
Haová, Petra Staňková, František Ha, 
Jan Rychtařík, Jan Žambera

A také nemohu opomenout Veli-
konoční turnaj ve frýdlantské Soko-
lovně, který pořádal TJ Slovan Frýd-
lant. Tam se nám podařilo zvítězit. 

Pětici mužů (Ivo Čech, Matěj Drechsler, 
Lukáš Havel, Marek Michalko a Michal 
Štrba) doplnila pětice starších žaček a 
také Adam Uhrik.

Všem děkujeme za podporu.  
za Vrtule Frýdlant
Matěj Drechsler
předseda spolku
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Máj je měsícem lásky, jestli se ale 
bojíte, že květnové knižní novinky  
budou samá romantika, nemějte oba-
vy. Kromě romantiky je tu spousta 
dalších knih, takže si můžete ke čtení 
vybrat, co jen budete chtít.

Hitem tohoto měsíce, aspoň pro nás 
v knihovně, je unikátní auto-
biografie největší legendy české 
a československé hudební scény  
všech dob Karla Gotta Má cesta  
za štěstím, kterou jsme zakoupili  
na přání čtenářů.

Můžete si u nás tuto knihu vypůjčit. 
Kniha je uceleným, v mnoha smě-
rech strhujícím obrazem osudového 
vzepětí výjimečné osobnosti, která 
díky vrozenému talentu, jedinečnému 
hlasu, nezměrné píli, pracovitosti, 
poctivosti, slušnosti a osobnímu 
nasazení rozdávala publiku krásu, 
radost i sama sebe až do samého 
konce své životní pouti. Publikace 
obsahuje zhruba 1800 fotografií a 
jiných obrazových a dokumentačních 
materiálů, z nichž mnohé dosud neby-
ly zveřejněny. Karel Gott se rozhodl 
zrekapitulovat svůj výjimečný životní 
příběh a napsat vlastní autobiografii 
na sklonku své kariéry. Knihu dokončil 
ještě za svého života a intenzivně též 
pracoval na obrazové dokumentaci 
až do posledních dnů. Gott tu prostě 
vypráví o svém životě, o lidech, které 
potkal, o výzvách, kterým čelil, o své 
touze po slávě, o nemožnosti žít bez 
hudby a nadšeného publika, o ceně, 
kterou musel za splnění svých snů 
zaplatit.  Přečtěte si sami, co o sobě 
Karel Gott napsal - přijďte si knihu 
vypůjčit.

Poklady z půdy, tak můžeme nazvat 
knihy různého žánru, které jsou 

Knihomol 5/2022              

sice v knihovním fondu už déle, ale 
rozhodně stojí za přečtení. Tady jsou 
některé z nich.

První takovou knihou je kniha IKONA 
skvělého spisovatele Fredericka 
Forsytha. Vyšla sice už před více 
jak dvaceti lety,  její obsah je ale 
stále aktuální. Rusko, rok 1999... 
svět plný extrémů chudoby a 
luxusu, hladu a obžerství, politiků, 
gangsterů, prostitutek a kněží. Cena 
chleba se vyšplhala na neuvěřitelný 
milion rublů a sociální struktury 
praskají pod náporem hyperinflace, 
chaosu, korupce a zločinnosti. Před 
blížícími se volbami zní nejzvučněji 
hlas charismatického vůdce jedné 
pravicové strany – Igora Komarova. 
Slibuje zbídačelému národu měnovou 
reformu, odstranění korupce, tvrdý 
postup proti zločinnosti a zemi 
návrat někdejší moci a slávy. Z Igora 
Komarova se postupně stává idol 
– ikona, kterou zdeptaní Rusové 
potřebují, aby se jí mohli klanět.  
Pod starobylými zdmi Kremlu se 
začíná odehrávat gigantický zápas o 
Rusko.
 
Určitou návaznost na dané téma má 
i kniha Bez milosti.com od Toma 
Clancyho. Žijeme v době, kdy jsme 
svá osobní data, i ta nejdůvěrnější, 
ale i údaje o firmách, společnostech, 
státech nuceni svěřit počítačům. 
Proto není divu, že požadujeme, 
aby byla dokonale chráněna před 
případným zneužitím. Za správné 
informace ve správném čase se 
totiž platí, a rozhodně ne malými 
částkami. Když Roger Gordian, 
představitel firmy, která se mimo 
jiné zabývá právě ochranou dat, 
odmítne prodat tento program cizím 

společnostem, zjistí, že nechtěně 
zkřížil plány několika mocných toho-
to světa, neboť je zbavil možnosti 
výjimečných zisků. Autor ve své  
knize Ruthless.com (bez_milosti.com) 
pokračuje v cyklu nazvaném Power 
Plays. První část tohoto cyklu jste si 
mohli přečíst pod názvem Špinavá 
hra. Stejně jako ve Špinavé hře 
jsou hlavními hrdiny lidé kolem 
nadnárodní korporace pro moderní 
telekomunikační technologie UpLink 
International. Zatímco první kniha 
se odehrávala v mafií ovládaném 
Rusku, tento díl nás přesune ještě dál 
na východ, až do oblasti Singapuru a 
Malajsie.

Zajímavé knihy vám můžeme 
nabídnout od české spisovatelky 
Ivy Pekárkové. Ta dlouho tvrdila, 
že zatímco se v cizině – v Americe, 
v Anglii, v Nigérii – příběhy doslova 
válejí na ulicích a stačí se pro ně 
shýbnout a zmocnit se jich, v českém 
prostředí se příběhů nedostává. Pak  
se ale podívala líp a zjistila, že i  
v Čechách a na Moravě se daly nalézt 
příběhy. Některé staršího data, jiné 
nové a ještě jiné sice z doby moderní, 
ale takové, co se v nich odrážela 
minulost. K domácím příběhům při-
dáváme i vybrané zahraniční – z New 
Yorku, Londýna i Nigérie. Ve většině  
z nich se ze všemožných úhlů probírá 
oblíbené velké téma Ivy Pekárkové: 
prolínání a střety kultur na celém 
světě.

Kdo má chuť na rozsáhlý historický 
román a neodradí jej velké množství 
stránek, ať zvolí Dámu s hedvábnou 
maskou od Diany Normanové. 
Penitence Hurdová a mor vstoupili  
do Londýna téhož dne, v roce 1664, 

Květnové knižní přemítání
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to naše již druhé „Adersenovské 
setkání“, na které jsme se vzájemně 
těšili. Přestože šlo o den poslední 
březnový, počasím už byl aprílový.  
A tak jsme jarní poznávačku převážně 
tvořili v knihovně pomocí zajímavých 
knih: Kdo bydlí v dutinách stromů a 
Kdo bydlí v norách a doupatech. Byla 
to skvělá příprava, protože počasí 
bylo ještě mrazivé, a tak se dá říct, 
že jsme venku jednotlivá zastavení 
jarní poznávačky doslova proběhli a 
na konci stezky jsme si opekli buřty a 
spěchali jsme nazpátek do vyhřáté 
knihovny, kde na děti čekala odmě-
na a časopis Mateřídouška s přílohou 
venkovní bojovky, kterou si děti 
mohou zahrát kdykoli jindy. 

Časopis Mateřídouška baví školáky již 
75 let a to stojí za oslavu!

V pátek 8. dubna jsme akčně navázali 
na předchozí Noc s Andersenem. 
Náš program se tentokrát nesl 
v duchu PIRÁTŮ. Společně s Kniho-
molem jsme odstartovali pomyslnou 
dobrodružnou plavbu odpoledne  
v 15. hodin a přistáli jsme až ve ve-

černích hodinách. Pro děti byla 
připravena dobrodružná poznávací 
hra, ve které se měly společně 
pokusit získat ukrytý pirátský poklad 
za správně splněné pirátské úkoly. 
Přípravu na akční plavbu jsme 
podnikli v knihovně, jednotlivé úkoly  
s překvapením a „opravdovými pirá-
ty“ měly proběhnout venku v našem 
přilehlém lesíku, ale počasí nám opět 
nepřálo. A tak jsme se stáhli opět  
do knihovny, kde děti i některé 
pohybové aktivity v stísněných pod-
mínkách splnily.

V samém závěru pirátské plavby jsme 
zavítali do školní tělocvičny, kde se 
pirátská show s opravdovými piráty 
ukončila.

Přestože obě Noci s Andersenem 
nebyly úplně spavé, nesly se v dobro-
družném a poznávacím duchu a to 
je pro děti přínosné. Tak zase za rok  
s Nocí s Andersenem na viděnou…!   

Za Městskou knihovnu
Radka Wittmayerová
knihovnice

kdy bylo nejteplejší léto, na jaké si 
současníci pamatovali. Penitenci 
bylo osmnáct a nesla si kabelu poši- 
tou korálky. Mor přicestoval ve zvířecí 
srsti a byl stejně starý jako hřích. Mor, 
život šlechty, politické hrátky, ale i život 
lůzy a boj o život. Perfektní historický 
román s romantickou linkou.

Tento knižní výlet ukončeme čtivou 
knižní jednohubkou se silným pří-
během pejska Života a jeho paničky. 
Život (je) byl pes autorky Heleny 
Rytířové, ukazuje, že ani pejsci, ani 
my lidé nemáme vždy lehký život a 
že pes je opravdu nejvěrnějším 
parťákem, jakého si můžeme přát, ať 
už zažíváme sebevětší karamboly. 
Kniha je poselstvím o bezpodmínečné 
psí lásce. Velice veselý, ale i dojemný 
příběh o psu se jménem Život.
Představa, že když se mi pejsek za-
toulá a já ho půjdu do parku hledat a 
při tom budu volat Živote, kde jsi, 
Živote, kam si se mi ztratil, je skvělá…

Na úplný závěr nabídky knih jedna 
praktická naučná kniha Zdravá 
zahrada. Autorka knihy Helena 
Vlašínová vám poradí, jak na vaši 
zahradu přilákat drobné živočichy a 
hmyz, abyste mohli využít jejich 
pomoci. Přesvědčí vás o užitečnosti 
jednotlivých „plevelných“ rostlin 
– nejen pro zelené hnojení, ale 
například i v kuchyni. Dozvíte se,  
v čem se liší mulčování od tzv. ze-
leného hnojení, že spadané listí 
nemusíte vždy uklízet a jak kypřit 
půdu snáz než přerytím celé zahrady.

Čekali jste novinky? Ty určitě najdete 
také, stačí si z nich v naší knihovně 
vybrat. 

Dovolte mi také malé ohlédnutí 
za letošním ročníkem Noci s An-
dersenem, která byla vyhlášena  
na 1. dubna. My ve frýdlantské 
knihovně jsme však zvolili termíny  
31. března a 8. dubna 2022.

Den před aprílem, 31. března, 
jsme v rámci Noci s Anderesenem 
vítali JARO společně s druháky ZŠ 
z Nového Města pod Smrkem. Bylo 
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Volební období 2018 - 2022 očima zastupitelů

Městští zastupitelé mají za sebou téměř čtyři roky práce pro město Frýdlant. V rámci rubriky Okénko zastupitelů, která 
vychází ve Frýdlantském zpravodaji pravidelně po celé volební období, měli jednotliví zastupitelé i politické strany a 
hnutí možnost vyjádřit se dvakrát ročně k aktuální situaci ve městě, vyzdvihnout, co se podařilo či upozornit na to, co 
se nedaří. A mohli také informovat čtenáře o své práci pro město. Teď, na konci svého mandátu zastupitelů, mohou 
každý sám za sebe bilancovat ty čtyři roky, po které mohli zasáhnout a zasahovali do dění a hospodaření města. Všichni 
odpovídají na stejné otázky. 

1.  Když se zaměříte na uplynulé čtyři roky ve Frýdlantu, jak byste je zhodnotil/a?
2.  V jaké oblasti jste odvedl/a nejvíce práce?
3.  Z čeho máte ve Frýdlantu největší radost?
4.  Kde stále vidíte rezervy, případně na co by bylo dobré v dalším volebním období navázat? 

Ing. Jakub Altšmíd, Ph.D. 
zastupitel za Hnutí za harmonický 
rozvoj obcí a měst

1. S kolegou Tomášem Lengálem, kte-
rého jsem loni v létě na postu zastu-
pitele vystřídal, hodnotíme uplynulé 
čtyři roky jako kladné a přínosné. Oba 
jsme se během nich seznamovali s pra-
cí zastupitele, získávali nové zkušenos-
ti, tvořili nové vztahy a pracovali jsme 
na našem programu. Ohlédneme-li se 
zpět, lze uplynulé období rozdělit na 
dvě části – před krizemi a během nich. 
Obě s sebou nesly odlišné problémy a 
výzvy, kterým jsme čelili. Před krize-
mi jsme začali s přípravou projektů, 
z nichž velké množství náš volební pro-
gram plnilo. Bohužel, kvůli covidové 
pandemii, válce na Ukrajině a jejich do-
padům, jsme byli nuceni se uskromnit 
a projekty odložit. I přes tyto krize jsme 
rádi, že se podařilo udržet finance měs-
ta ve výborné kondici.

2. Tomáš Lengál: Nejvíce práce jsem 
odvedl ve školském výboru a v oblasti 
vzdělávání. Za cíl jsme si dali zlepšení 
prostředí pro žáky, snížení počtu žáků 
s nedokončeným základním vzdělá-
ním a zaměření výuky tak, aby se na-
byté vědomosti daly co nejlépe prak-
ticky využít v reálném životě. Vše bylo 
možné jen díky častému setkávání a 
spolupráci členů školského výboru a 
našich partnerů, kterým děkuji za in-
vestovaný čas, otevřenost a konstruk-
tivní přístup.

Jakub Altšmíd: V uplynulém obdo-
bí jsem působil v kontrolním výboru, 
který dohlíží na plnění usnesení za-
stupitelstva a rady města. V rámci pů-
sobení ve výboru jsme také provedli 
několik kontrol městem zřizovaných 
organizací, jejich výstupem byla do-
poručení orgánům města, jak pomoci 
zlepšit jejich fungování.

Mimo práce v kontrolním výboru jsem 
se s kolegy z HNHRM podílel na tvor-
bě strategického plánu rozvoje města 
Frýdlant. Především kapitole směřo-
vání města k trvalé udržitelnosti a uh-
líkové neutralitě. Tzn. aby se opravy a 
investice dělaly s ohledem na jejich 
dopad na životní prostředí a abychom 
smysluplně investovali do moderních 
technologií, způsobů získávání ener-
gie a vytápění budov. Vzhledem k ros-
toucím cenám energií je a bude tato 
oblast velmi důležitá.

3. Věcí, ze kterých máme ve Frýdlan-
tu radost je mnoho. Největší radost 
máme z toho, že se nám podařilo na-
startovat projekt aktivizačního centra 
pro seniory, že se daří město udržovat 
čisté, upravené a plné různých kultur-
ních a společenských akcí. A hlavně, 
že se nám, frýdlantským, daří zvlá-
dat náročné situace a jsme solidární 
s lidmi, kteří to nejvíce potřebují. Těší 
nás vysoká míra angažovanosti měs-
ta, jeho obyvatel a dalších organizací 
v pomoci potřebným. Ať už se jednalo 
o lidi zasažené tornádem, nebo ukra-
jinské uprchlíky.

4. V dalším volebním období chceme 
navázat na dosavadní práci (aktivi-
zační centrum, školství, kultura). Jako 
Místní – HNHRM budeme i dále usilo-
vat o to, aby byl Frýdlant atraktivním, 
moderním, kulturním a ekologickým 
městem, kde se dobře žije. 

Ing. Dan Ramzer
místostarosta města, radní a  
zastupitel za Občanskou  
demokratickou stranu

1. Na jednu stranu byly poslední dva 
roky smutné, protože v důsledku pan-
demie nemoci COVID nás opustilo 
mnoho těch, kteří tu ještě mohli být 
s námi. Na stranu druhou jsme se 
s pandemickou výzvou popasovali  
na výbornou. Udrželi jsme v chodu a 
dobré kondici hospodaření města, 
pomohli jsme seniorům, podnikate-
lům a udrželi jsme spolkovou činnost 
ve městě. Jsem moc rád, že obyvatelé 
našeho města s „radnicí“ komunikují a 
můžeme díky tomu realizovat jejich 
dobré nápady, se kterými za námi 
chodí.

2. V řešení covidové pandemie 
na úrovni zajištění výuky na školách, 
fungování a financování sociálních 
služeb, chodu radnice, pomoci slož-
kám IZS. V obnovení činnosti městské 
policie, zajištění financování projektů 
města a v řešení ohrožení zásob pitné 
vody v důsledku prohloubení a rozší-
ření dolu Turów, které vyústilo k zajiš-
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tění financí z polské strany na výdaje, 
které by jinak museli platit zákazníci 
nebo veřejné rozpočty.

3. Pořád stejně. Mám velkou radost 
z aktivních lidí, kteří nesedí za pecí a 
dělají vše proto, aby naše město bylo 
krásným místem pro život. Ze seniorů, 
kteří se umí bavit. Z baráčníků, turis-
tů, zahrádkářů, rybářů, myslivců…  
Z hasičů, kteří vždy dokážou pomoci. 
Ze sportovců, kteří učí naše děti zdra-
vě se pohybovat. Z našich škol a jejich 
kantorů a žáků. Z pracovníků města a 
úřadu, kteří Vám i nám zajišťují kaž-
dodenní servis. Ze zastupitelů, kteří 
vytvořili tým, který umožnil městu 
rozvíjet se i v nepříznivou dobu. 

4. Musíme vytvořit podmínky pro by- 
tovou výstavbu. Zajistit podmínky  
pro rozvoj našich škol. Aktivně pro-
sazovat rychlé dopravní napojení 
na Liberec. Zvládnout uprchlickou 
otázku na území města. Prostě praco- 
vat tak, aby byl Frýdlant bohaté město 
pro krásný život.

David Šárka, DiS.
zastupitel za Občanskou  
demokratickou stranu

1. Uplynulé čtyři roky a zejména ty tři 
poslední, byly pro nás všechny s ohle-
dem na epidemii koronaviru, která se 
projevila nejen u nás, ale celosvětově, 
velmi náročné. Možnosti setkávání 
nás všech byly značně omezené a vše 
se tak nějak zpomalilo. Mrzí mě, že se 
v roce 2021 nemohly uskutečnit tra-
diční Valdštejnské slavnosti, které jsou 
velkým lákadlem nejen pro místní, ale 
také pro návštěvníky Frýdlantu. I přes 
to všechno se ve Frýdlantu spousta 
dobrých věcí podařila a věřím, že le-
tos si ty zrušené Valdštejnské slavnosti 
všichni vynahradíme na červnové akci 
„Frýdlant se baví“.

2. Kromě práce samotného zastu-
pitele to byla rozhodně práce ve fi-
nančním výboru, jehož jsem v tomto 
volebním období předsedou. Díky 
propojení těchto dvou aktivit dokáži 
dobře vstřebávat informace týkající se 
zejména rozpočtu či financování jed-
notlivých akcí města. Finanční výbor 

pak také podrobně zpracovává do-
tační programy na podporu sportu a 
spolků ve městě a pro zastupitelstvo 
města je důležitým iniciativním a kon-
trolním orgánem. Jsem rád, že se nám 
nově podařilo rozšířit dotační podpo-
ru města také na dopravu sportovců 
na mistrovská utkání.

3. V tomto volebním období mám 
určitě velkou radost z toho, že se po-
dařilo zdárně dotáhnout vstup Města 
Frýdlant do akciové společnosti Kraj-
ská Nemocnice Liberec a zajistit tak 
kvalitní a zejména stabilní zdravotní 
péči nejen pro obyvatele Frýdlantu, 
ale celého Frýdlantska. Určitě také 
vítám velmi pozitivně nově vzniklá 
parkovací místa zejména na sídlištích 
v ulici Husova, Lesní nebo připravo-
vané parkoviště v ulici Březová, která 
tuto investici již nutně potřebovala. 
Přínosem bude jistě také nově vzni-
kající Městská policie Frýdlant, která 
zajistí stabilní pořádek ve městě a na-
váže na úspěšnou dřívější spolupráci  
s Městskou policií Liberec. 

4. Určitě to jsou rekonstrukce ulic a 
chodníků. Velkou část aktuálního vo-
lebního období výrazně zatěžovala 
městský rozpočet finančně náročná 
rekonstrukce ulice Kodešova, na kte-
ré město spolupracuje s Libereckým 
krajem a správci inženýrských sítí. 
Na další ulice už nezbylo tolik finanč-
ních prostředků, kolik by si zaslouži-
ly. Osobně se těším třeba na chodník  
ke kurtům nebo rekonstrukci ulice 
Vrchlického či Palackého. Dále je to  
také jistě rekonstrukce autokempu,  
která by již měla v brzké době začít 
nultou a první etapou, při kterých  
zde vznikne zázemí pro karavany a 
opraví se část obvodové zdi. V dalším 
volebním období by se zde mělo na-
vázat dalšími etapami, při kterých zde 
vznikne i požadované veřejné koupání.

Mgr. Dobroslav Buřita
zastupitel za Hnutí za harmonický 
rozvoj obcí a měst

1. Určitě to nebylo a není jednodu-
ché období, celá jeho druhá polovina 
byla ovlivněna covidem a nyní situací  
na Ukrajině. Naše HNHRM bylo sou-

částí koalice, takže jsem měl velmi 
dobrý přehled, co Město řeší a co při-
pravuje.

2. Celý život pracuji s dětmi a mládeží a 
v této oblasti jsem mohl přispět asi 
nejvíce.

3. Radost mám samozřejmě z toho, 
co se podařilo uskutečnit, zrekon-
struovat, opravit, zvelebit.  Těší mě 
úspěchy, kterých dosahují především 
mladí v různých zájmových kulturních 
i sportovních odvětvích.

4. Určitě to je práce na objektech Měs-
ta, tak aby byly smysluplně a efektivně 
využity. Některá místa a zákoutí hlav-
ně v centru města bohužel nedělají 
svým nepořádkem dobrou vizitku. 

Ing. Hana Vidnerová
zastupitelka za Komunistickou 
stranu Čech a Moravy

1. Čtyři roky uplynuly velmi rychle. 
Město ze svého rozpočtu, s přispěním 
unijních nebo státních prostředků, 
financovalo náročné rekonstrukce sil-
nic, revitalizace sídlišť, stavby parko-
višť. Všechno vedlo ke zlepšení života 
obyvatel.

2. Kromě základní aktivity zastupitele 
na zasedáních jsem pracovala ve fi- 
nančním výboru při přípravách  
rozpočtu, při posuzování, jak byly 
použity prostředky běžného a kapi-
tálového rozpočtu, jak hospodaří pří-
spěvkové organizace. Podílela jsem se  
na přípravách výzvy a posuzování 
žádostí o dotace na sport a kulturu.  
V kulturní komisi jsem sbírala podkla-
dy pro aktualizaci turistického značení  
ve městě.

3. Mám dobrý pocit, že po dlouhých a 
náročných letech vyjednávání s před-
chozím vlastníkem frýdlantské ne-
mocnice se v nedávné době stalo 
Město Frýdlant akcionářem liberecké 
krajské nemocnice. Potěšilo mne, že 
pokračovalo zlepšování podmínek 
pro vzdělávání a v základní škole  
na pracovišti Husova vznikla moderní 
učebna cizích jazyků. A jako poslu-
chač hudby čekám na srpnový týden 
s letní jazzovou dílnou.
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4. Pro další volební období považuji 
za základ nový strategický plán rozvo-
je na příštích deset let, který propojí 
současné a budoucí zastupitelstvo. 

Ing. Jana Dachsová
zastupitelka za SOS pro Frýdlant

1. Tyto poslední čtyři roky proběhly  
ve svižném tempu, nejprve nás všech-
ny zasáhly roky covidu, v letošním 
roce se vyostřil konflikt na Ukrajině a 
nás přímo zasáhla vlna válečných 
uprchlíků… Čeká nás v letošním roce 
ještě spousta práce, ale věřím, že ji 
společně zvládneme. Přeji nám všem 
v této době pevné nervy a otevřená 
srdce.  

2. Dle svých znalostí, zkušeností a 
možností jsem se věnovala především 
problematice rozpočtu, nejprve ve 
finančním výboru, později převážně 
v zastupitelstvu.  

3. Radost mám z prací na čistotě měs-
ta, na opravách komunikací, parků, 
zřízení nových parkovacích míst a ze 
stálé údržby zeleně. Méně radosti mi 
dělá dlouhodobá kompletní rekon-
strukce komunikace Kodešova, nesla-
děnost technologických postupů 
jednotlivých dodavatelů, zbytečných 
výkopů a rozkopaných chodníků, ne-
průjezdnost městem a neustálé zmat-
ky v uzavírkách komunikací. Zbytečně 
široké nové chodníky a úzká silnice, 
neohleduplní řidiči…. Témat by se na-
šlo dost. 
4. V dalším volebním období je nutné 
se zaměřit na podporu dalšího rozvoje 
města: např. podporu k vytváření dal-
ších pracovních míst v regionu. Zákla-
dem je pořád to samé - dát lidem prá-
ci, možnost kde bydlet a nabídnout 
fungující infrastrukturu, tj. fungující 
školství, zdravotnictví a dostupné úřa-
dy. Je nutné neustále vytvářet dobré 
zázemí občanům ve Frýdlantě, aby 
se jim zde dobře žilo a neodcházeli 
do větších měst. Z Frýdlantu máme 
blízko do Jizerských hor, je zde krásná 
příroda, možnost sportovního vyžití a 
vše je „za humny“…. Ideální místo pro 
život, kterého bychom si měli vážit. 

Jaroslav Vančura
radní a zastupitel za Hnutí 
za harmonický rozvoj obcí a měst

1. Jednalo se o divné období, i když 
to zpočátku tak nevypadalo. Nejprve  
Covid, který zablokoval život a to jak 
společenský, pracovní tak i volnočaso- 
vý. V roce 2021 přišel nečekaně  
dramatický vývoj cen základních ener-
getických komodit (elektřina, plyn,  
ve 2022 pohonné hmoty). Tento růst 
cen se negativně promítá a promítat 
bude do běžného života všech obča-
nů, potraviny, doprava, topení, investi-
ce do vlastního bydlení apod. Obávám 
se, že nejhorší dopad bude u lidí, kteří 
se živí prací, protože nebude v silách fi-
rem, držet krok s inflací. Sociální dávky 
vláda prostě navýší. Posledním vlivem, 
který narušil pravidelný chod města,  
je dění na Ukrajině. Takže končící voleb-
ní období se skutečně vymyká normá-
lu. Pro mne osobně bylo toto volební 
období složité i v rovině vnitřní nálady 
v Hnutí nezávislých. Krátce po volbách 
vznikl tlak na Hnutí a nálada uvnitř do-
spěla k dohodě, že po ukončení man-
dátu v roce 2022 se již o přízeň občanů 
nebudeme ucházet společně. Takže 
okolnosti mne přiměly změnit „dres“.

2. Pro člena rady je škála činností veli-
ce široká. Vlastně mi prošlo „rukama“ 
veškeré dění ve městě. Počínaje výbě-
rovými řízeními, přes problémy a čin-
nost příspěvkových organizací města 
(např. škol) po vyhlášky, investiční akce, 
opravy, péče o zeleň apod. Významná 
byla podpora sportu a jeho rozvoje. 
Zde je důležité přimět sportovní oddíly 
k samostatnosti s možností podpory  
od města, nikoliv na 100% závislosti  
financování městem.

3. I přes výše uvedené problémy se 
podařilo město opět posunout o kou-
sek dopředu. Opravy městských bytů, 
které se následně opět pronajímaly, 
rekonstrukce sídlišť, výstavba a dopl-
nění dětských hřišť, úpravy a výstavba 
parkovacích míst, což je dnes na sídliš-
tích dost zásadní problém. Spoluúčast  
na rekonstrukci ul. Kodešova, jakko-
liv je to pro občany města problém,  
trvající již třetím rokem. Rozšíření  
městské zeleně, výsadby alejí.

4. Velkou rezervou je administrace 
územního plánu lokalit pro výstav-
bu. Tady kulhá jak aktivita ze strany 
odpovědných na straně města, tak  
ze strany úředníků. Toto téma nestačí 
jen navázat, ale dokončit. Obávám se, 
že aktuální vývoj a růst inflace nejed-
noho stavebníka odradí od záměru po-
stavit si vlastní dům. Určitě je důležité 
pokračovat v opravách objektů města. 
Prosazovat zájmy občanů Frýdlantu  
ve FVS, to se zatím nedaří. Podporovat 
volnočasové aktivity mládeže bude 
o to důležitější, neboť provoz sporto-
višť, vzhledem k cenám energií, bude 
nákladnější. Témat ke všem bodům je 
více, ale není prostor.

Jiří Mikoláš
zastupitel za Frýdlant sobě

1. V krátkosti řečeno bylo uplynulé ob-
dobí protknuto pro všechny novými 
ne vždy pěknými zážitky. Pracovat a 
žít se musí stále a my se museli po-
pasovat i s neznámými překážkami. 
Určitě bych hodnotil naši práci pozi-
tivně a v každé situaci se naše sdru-
žení Frýdlant sobě snažilo rozhodovat  
ku prospěchu občanů Frýdlantu.

2. Velmi mne zajímaly obzvláště otáz-
ky podpory zájmové činnosti dětí a 
mládeže, a to ve sportovních i různých 
jiných zájmových oblastech. Je velmi 
důležité nabídnout dětem a dorůsta-
jícím nadějím možnost soustředit se 
na činnosti, které budou rozvíjet jejich 
osobnost a kladné vlastnosti.

3. V uplynulém období se podařilo 
stabilizovat zdravotní péči ve Frýdlan-
tě připojením k akciové společnosti 
Krajská nemocnice Liberec. Současně 
se ve spolupráci s městem daří zlep-
šovat možnosti vzdělávání a těší mne i 
to, že z rozpočtu města Frýdlant pod-
porujeme pravidelné kulturní akce.

4. Odpověď na tuto otázku není vůbec 
jednoduchá, navázat se samozřejmě 
má na to, co se povedlo a opustit se 
má to, co nebylo zrovna povedené. 
Všechno ale bude záležet na tom, jak 
se podaří naplnit rozpočet a co umož-
ní celospolečenská situace, která je 
poměrně složitá.
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Jiří Stodůlka
starosta města, radní a zastupitel 
za Občanskou demokratickou 
stranu

1. Toto volební období já osobně hod-
notím jako velmi úspěšné, navzdory 
dvěma letům covidové pandemie.  
Ve městě se povedla spousta jak sta-
vebních rekonstrukcí či investic do ma-
jetku města, tak záležitostí, které se tý-
kají běžného života občanů. Ať už to je 
finanční podpora frýdlantských spol-
ků, kulturních nebo sportovních akcí, 
či  pravidelné setkávání s občany napří-
klad při příležitosti životních jubileí.   

2. To musejí zhodnotit naši voliči, já si 
na toto hodnocení netroufám. Celé ob-
dobí jsem měl na starosti zdravotnictví, 
městskou zeleň, opravy komunikací, 
revitalizaci sídlišť včetně budování no-
vých parkovišť, opravy bytového fon-
du a v druhé půlce období investice 
v areálech škol a školek atd. Za mě je 
ale asi nejdůležitější fakt, že se nám po 
dlouhých letech tvrdého jednání poda-
řilo pevně zapojit areál naší nemocnice 
do struktur Krajské nemocnice Liberec 
a. s., zachránit základní zdravotní péči 
ve výběžku a stát se sice minoritním, 
ale hrdým akcionářem KNL. 

3. Jsem nejšťastnější, když město žije. 
Když je celoročně plné aktivních spol-
ků např. našich sportovců, baráčníků, 
zahrádkářů, hasičů atd. Mám také ra-
dost, že u nás něco nového vyrůstá, je 
opravováno a zkrášluje se veřejný pro-
stor, přibývají nové stromy, květinová 
nebo vánoční výzdoba. Prostě když 
město funguje, mění se k lepšímu a ob-
čané jsou čím dál tím pyšnější na místo, 
kde bydlí. Když kladně hodnotí změny 
a pochválí Frýdlant za jeho krásu a to i 
ti, kteří k nám zavítají jen občas, ale rádi 
se sem vracejí. To u srdíčka opravdu za-
hřeje. 

4. Stále je co zlepšovat, stojí před námi 
další velké výzvy, na které se těším. Je 
potřeba navázat na práci současného 
zastupitelstva například rekonstrukcí 
již zmíněné nemocnice, vybudováním 
funkčního autokempu s koupalištěm, 
nového zázemí pro hokejisty, fotba-

listy a tenisty u zimního stadionu, vý-
stavbou bytů pro seniory či startova-
cích bytů pro mladé. Je také potřeba 
dokončit revitalizaci sídlišť a dořešit 
parkování na nich a spoustu dalších 
připravovaných akcí. Na většinu akcí již 
máme hotovy projekty, včetně staveb-
ního povolení. Uvidíme ale, jak voliči 
na podzim rozdají karty a jak se složí 
nové zastupitelstvo a vedení města.  
To bude pro další směrování našeho 
Frýdlantu velice důležité. 

Mgr. Lucie Dušánková
radní a zastupitelka za Občanskou 
demokratickou stranu

1. Uplynulé období bylo velkou vý-
zvou pro osobní i profesní život nás 
všech. Rodiče, děti, senioři, učitelé, 
zdravotníci, zaměstnavatelé, zaměst-
nanci, živnostníci, všichni se museli 
adaptovat na nové podmínky, ome-
zení a nařízení. Z mého pohledu jsme 
to na místní úrovni stran samosprávy, 
školství, zdravotnictví zvládli úspěšně. 
Ocenění patří všem dobrovolníkům. 
Mé osobní poděkování je mým kole-
gům ve Valdštejnské lékárně za jejich 
práci v tomto náročném období.

2. V zastupitelstvu pracuji čtvrté ob-
dobí, v radě druhé. Dále jsem členkou 
školského výboru a bytové komise. 
Myslím, že tato práce je především 
koncepční. Člověk se musí dívat za 
hranice svého volebního období a 
vždy bojovat za nejlepší řešení, kte-
ré dlouhodobě přetrvá a jeho kvality 
se časem potvrdí. Jsem ráda, že žije-
me ve městě, které má v současnosti 
opravdovou vizi svého rozvoje a já 
jsem k tomu mohla aktivně přispět.     

3. Myslím si, že se podařily velké pro-
jekty s využitím dotačních programů a 
současně drobné projekty k zvelebe-
ní veřejného prostoru. Tím se město  
stává přijatelnější pro obyvatele a 
atraktivnější pro návštěvníky města. 

4. Mým přáním na konci minulého  
volebního období bylo vyřešení  
dostupnosti péče pediatrů. I přes vel-
kou snahu se řešení zatím nenašlo. 
Proto  bude velkou výzvou pro naše 
nástupce.

Mgr. Lucie Winklerová
radní a zastupitelka za hnutí 
Starostové pro Liberecký kraj

1. Ačkoliv naše osobní i pracovní plá-
ny hodně naboural Covid, podařilo se  
ve Frýdlantu docela dost pěkných 
věcí. Každý si asi všimne těch viditel-
ných oprav komunikací a chodníků 
(i když jsou dopravní omezení ne-
příjemná). Méně viditelná, ale velmi 
významná, byla změna majitele ne-
mocnice ve Frýdlantu (spolupráce  
s Krajskou nemocnicí Liberec). Hodně 
času jsme věnovali také přípravě bu-
doucích projektů a investic, přípravě 
území určených k výstavbě rodinných 
domů. Pro mě byly uplynulé 3 roky 
(nastoupila jsem do zastupitelstva 
za MUDr. Pokornou) velmi intenzivní. 
Učila jsem se, jak funguje zastupitel-
stvo i rada.

2. Do zastupitelstva a rady jsem šla  
s tím, že mě zajímá podpora škol/dětí 
v oblasti vzdělávání, letos vedu škol-
ský výbor jako náhradník za Tomáše 
Lengála, který je na pracovním pobytu  
v Kanadě. To je hezká a radostná prá-
ce. Nakonec jsem ale strašně moc času 
trávila nad problematikou dostupného 
bydlení: podařilo se nám zpřehlednit 
systém žádostí, zřídili jsme bytovou ko-
misi, máme poměrně přesné informace 
o tom, jaké typy bydlení ve Frýdlantu 
chybí. Věnovala jsem se také mapování 
opuštěných domů ve Frýdlantu a pro-
sazování myšlenky, že Frýdlant by měl 
mít více nájemních bytů. Bydlení je těž-
ké téma, protože nemá žádné rychlé a 
jednoduché řešení, investice jsou ča-
sově i finančně náročné. V posledním 
roce jsem se věnovala také zjišťování 
možností, jak dostat do Frýdlantu více 
lékařů a lékařek.

3. Mám radost z bohatého spolkové-
ho a sportovního života. Spravuji už 
čtvrtým rokem databázi kroužků a 
táborů www.free-time.cz a je fakt 
skvělé, kolik je tu možností, jak smys-
luplně trávit volný čas. Mám radost z 
toho, že se letos zprovozní autokemp 
pod zámkem a opravdu se těším na 
spolupráci města s novým zámeckým 
kastelánem.
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4. Hrozně mě mrzí, že se nám zatím 
nedaří smysluplně rekonstruovat naše 
vlastní domy v centru města, ať už se 
jedná o „mlékárnu“, „klub“ nebo „bý-
valé policajty“. Jedná se o ohromné 
investice a hledáme pro budovy co 
nejlepší využití. Letos alespoň vznikne 
architektonická studie na městskou 
knihovnu v bývalé mlékárně a opraví-
me fasádu a střechu domu na náměs-
tí, kde dříve bývala policie. Byla bych 
moc ráda, kdybychom mohli některé 
naše nemovitosti upravit na tolik po-
třebné byty, ať už jako startovací byty 
nebo dostupné bydlení pro samostat-
ně žijící dámy a pány v našem městě.

Mgr. Milan Drechsler
zastupitel za SOS pro Frýdlant

1. Jako úspěšné i přes objektivní potíže.

2. V Kontrolním výboru - jako předseda 
při organizaci jeho činnosti.

3 Z aktivních lidí.

4. V bezpečnosti občanů.

Ing. Miroslav Kudrna
zastupitel za Občanskou demokra-
tickou stranu

1. Během tohoto svého prvního ob-
dobí mezi členy zastupitelstva města 
jsem se nejprve snažil co nejdříve a 
nejlépe pochytit, jak celý systém fun-
guje. Poté jsem se snažil aktivně za-
pojovat do problematiky jednotlivých 
bodů jednání. Pečlivě jsem se na kaž-
dé zasedání zastupitelstva připravoval 
důkladným studiem materiálů a vhle-
dem do problematiky. Sledoval jsem 
také dění ve městě a snažil se přispět 
k tomu, aby se zde obyvatelům žilo co 
možná nejlépe. Uplynulé čtyři roky 
nebyly jednoduché pro nikoho, proto 
jsem hledal vždy možnosti, jak lidem 
jejich život co nejvíce zjednodušit či 
zpříjemnit. 

2. Ve školském výboru, kde se nám 
podařilo připravit organizaci Kurzu 
dokončení základního vzdělání, který 
je realizován na Střední škole hospo-
dářské a lesnické. Také role oddávající-
ho mne naplňovala. I když mi to někdy 
přineslo nečekané výzvy. Jednou mě 

ženich těsně před obřadem požádal, 
abych přítomným v proslovu oznámil, 
že čekají potomka. To jsem se zapotil, 
rodiče začali z té zprávy omdlévat a 
půlka hostí se divila, co to říkám.  Ale 
byl to zážitek pro všechny. Když se ale 
vrátím ke své odvedené práci, v nepo-
slední řadě jsem také členem organi-
začních týmů Valdštejnských slavnos- 
tí a akce Frýdlant se baví. Přestože nás 
covidová doba o tyto slavnosti v mi-
nulosti připravila, práce bylo i tak od-
vedeno dost. A teď v červnu nám „Frý-
dlant se baví“ snad už nic nepřekazí.

3. Jsem rád, že se zúročila práce  
například na zachování nemocnice,  
že byla zřízena Městská policie  
Frýdlant. Je důležité podotknout,  
že to není jen zásluha nás zastupitelů, 
ale i zaměstnanců městského úřadu.

4. Rád bych pokračoval v roli oddáva-
jícího a člena školského výboru a pře-
devším pokračoval v realizaci množ-
ství dalších projektů a investičních 
či neinvestičních akcí, které souvisí  
s běžným chodem a potřebami města 
Frýdlant.

Ing. Petr Beran
radní a zastupitel za Frýdlant sobě

1. Uplynulé období bylo velmi ne-
obvyklé. Byli jsme nuceni reagovat  
na epidemii Covid, roztočila se inflač-
ní spirála, v Evropě propukl válečný 
konflikt. Asi ani největší pesimista  
na něco podobného na počátku  
volebního období na podzim 2018 
nepomyslel. Bohužel ani v těchto 
dnech nelze předvídat, jak se situace 
v nadcházejícím půlroce vyvine. O to 
těžší je hodnotit volební období před 
jeho koncem. Většinou se však snažím 
vidět věci optimisticky, hledat na vě-
cech pozitiva. V tomto duchu je tedy 
i moje hodnocení. Daří se zvelebo-
vat naše město - udržuje se majetek,  
buduje se nová infrastruktura, obno-
vují se sportoviště a dětská hřiště. Vní-
mám velmi pozitivně, že i v nastalých 
nepříznivých okolnostech lze udržo-
vat dříve nastavený trend - zlepšování 
podmínek života ve městě.

2. Nemám v gesci žádnou konkrétní 
problematiku. To, co se v radě nebo 

zastupitelstvu města řeší, je velmi 
různorodé. Mně osobně jsou blízké 
stavební zakázky, výběrová řízení jako 
taková a sport. V těchto oblastech se 
angažuji nejvíce. 

3. Z průběžného udržování a zlepšo-
vání školských zařízení a sportovišť 
- pokud zde budou dobré podmínky 
pro vzdělávání a volný čas dětí, bude 
zde atraktivní prostředí pro rodiny  
s dětmi. V poslední době mi uděla-
la radost změna v režimu provozu  
frýdlantského hradu a zámku. Volně 
přístupné nádvoří s občerstvením je 
příjemným zpestřením i pro frýdlantské.

4.  Ač optimista, vím, že nás neče-
ká lehké období. Prudké zdražování 
energií, výrazný růst cen stavebních 
prací, celková inflace.  Proti tomu ne 
zcela jasná příjmová stránka rozpočtu 
města. Domnívám se, že zastupite-
le čeká hledání nové přiměřené míry 
výdajů a s tím spojená uvážlivá inves-
tiční politika. Po letech hojnosti může 
opadnout tempo, kterým se dařilo 
obnovovat a budovat. Takže navázat 
je třeba právě na princip obezřetnosti 
ve výdajích a udržet dostatečnou  
rezervu finančních zdrojů města.

Ing. Petr Stodola
zastupitel za hnutí Nezávislí 
pro Frýdlant

1. Uplynulé čtyři roky byly hektické, 
plné změn, které nikdo z nás neoče-
kával. To co zasáhlo celý svět, změnilo 
nejen náš pohled na naše okolí, ale 
v mnoha případech změnilo a ještě 
bude měnit naše životy. Po velké epi-
demické krizi přišla krize vojenská. Obě 
situace nám ukázaly, co máme a čeho 
bychom si měli vážit.

2. Mimo práce v zastupitelstvu jsem se 
zaměřil především na práci ve finanč-
ním výboru a v kulturní komisi. O kultu-
ru jsme v uplynulé době sice přicházeli, 
ale o to více problémů bylo třeba řešit. 
Finance se řeší v každé době a v přípa-
dě jakékoliv krize ještě více a podrob-
něji, proto i přes komplikovanou situaci 
plnou zdravotních omezení naše práce 
nepřestala. Věřím, že jsme vše řešili  
s plnou odpovědností pro aktuální 
stav.
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3. Největší radost mám z toho, že jsme 
přestáli jedno z nejhorších období 
poslední doby a to nejen pro město, 
ale především pro celou společnost. 
V  mnohém jsme se poučili a věřím, 
že z těchto okamžiků budeme čerpat 
zkušenosti i pro časy příští. Věřme, že 
přečkáme i druhou zkoušku, kterou 
nám tentokrát postavila do cesty me-
zinárodní politika, že i toto zvládneme.

4. Rezervy lze najít vždy a všude, ale 
pokud se vyřeší problémy součas-
nosti, tak věřím, že se budeme moci 
zaměřit zase na oblasti, které nám 
byly po uplynulou dobu uzavřeny a 
budeme se vracet opět k normální-
mu životu, jak jsme jej znali předtím. 
Bude to také o financích, abychom 
nezapomněli, že nejen prací živ  
je člověk a prostředí, které lidem  
vytvoříme, jim má zpříjemnit život 
ve Frýdlantu.

Bc. Stanislav Kvapil
zastupitel za SOS pro Frýdlant

1. Ať jsem dělal, co jsem dělal, utekly 
rychleji než ty předcházející. Velkou 
měrou bylo celé období ovlivněno 
covidovou pandemií. Přál bych si pro 
všechny, aby se život trochu zvolnil a 
stíhali jsme si ho užívat plnými doušky.

2. V opoziční, takže ve všech.

3. Ze „znovuzrození“ zámku a hradu. 
V jeho roli pro město Frýdlant vidím 
velký potenciál. To byla dobrá volba. 
4. V naslouchání, komunikaci a spolu-
práci.

Zbyněk Šafránek
zastupitel za Občanskou demokra-
tickou stranu

1. Byly to moje první čtyři roky v zastu-
pitelstvu. Líbilo se mi, že bez ohledu 

na strany, jsme táhli za jeden provaz 
pro dobro města a obyvatel. 

2. Povinnosti zastupitele jsou pře-
dem dány a jsem rád, že jsem se mohl 
účastnit hlasování, na která jsem  
pohlížel především jako obyvatel  
Frýdlantu.

3. Myslím, že největším úspěchem je 
Nemocnice Frýdlant, kterou se poda-
řilo začlenit do akciové společnosti 
pod záštitou kraje. Tím jsou zaručeny 
její rozvoj a životaschopnost. 

4. Vždy se najde něco ke zlepšení -  
za mě je to bytový fond. Víme, že 
město trpí nedostatkem bytů a do bu-
doucna to bude ještě složitější kvůli 
cenám materiálu a práce.  

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 automobi-
lem, za normálního silničního provo-
zu podle itineráře, doplněnou o práci  
s mapou a plnění úkolů pro děti i do-
spělé. 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 žádných 
speciálních dovedností ani drahého 
vybavení. Pokud jste rodina, praro-
diče či kamarádky s alespoň jedním  
dítětem, maté k dispozici vozidlo  
způsobilé k jízdě na pozemních ko-
munikacích a vlastníte platný řidičský 
průkaz, neváhejte a pojďte s námi.

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

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

Za JZ Racing Frýdlant z. s. 
Nikola Zimmermannová
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