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Přijďte se  
18. června bavit!
V sobotu 18. června proběhne 
na náměstí, v parku a v kostele 
Nalezení sv. Kříže akce Frýdlant 
se baví 2022. Program je bohatý 
a pro všechny, tak přijďte.
 Více na stranách 10 - 11

Seniorští studenti 
promovali
Slavnostní promocí na hradě a zámku 
Frýdlant ukončila tříleté studium 
Virtuální univerzity třetího věku 
skupinka padesáti seniorů z Frýdlantu 
a Hodkovic nad Mohelkou. 
 Více na stranách 12 - 13

Gastroden přilákal
stovky lidí
Stovky návštěvníků přilákal 
druhý ročník Gastrodne, který 
uspořádala Střední škola 
hospodářská a lesnická Frýdlant. 
V hlavní roli bylo jídlo a pití. 
 Více na stranách 6 - 7 

V  květnu začala ve Frýdlantu s  činností nově zřízená Městská policie Frýdlant, mimo jiné hlídala bezpečné 
přecházení silnic v blízkosti základní školy v Bělíkově ulici před ranním vyučováním. V květnu se v ulicích města 
objevovala jedna hlídka, teď v červnu už je hlídek více. Podrobnosti si přečtěte v rozhovoru s velitelem Městské 
policie Frýdlant na stranách 30 - 32.



Milí občané Frýdlantu,

květen nám nadělil to, oč jsme prosili, 
krásné slunečné počasí a  často i  letní 
teploty. Doufejme, že se tím počasí ne-
vyčerpalo a léto bude pokračovat i tehdy, 
kdy má doopravdy být. A  že občas mezi 
slunečním svitem přijde i přeháňka a déšť, 
abychom si nemuseli dělat zbytečné 
vrásky suchem a  tím, že příroda žízní. 
Snad k  nám bude červnové a  následně 
i letní počasí milostivé.

V květnu se nám podařilo dokončit první 
velkou investiční akci města, kterou je 
stavba parkoviště v Lesní ulici. Dnes už je 
parkoviště předáno obyvatelům sídliště 
do užívání. Tak ať slouží.

Další parkoviště začne v  červnu nebo na 
začátku července vznikat jen o  kousek 
dál, v  Březové ulici. Tam je parkování 
opravdu velkým problémem, takže se 
všichni na nové parkoviště těší. Musíme 
sice vydržet stavební práce přes léto, ale 
za ten výsledek to určitě stojí.

Během léta by také měly skončit práce 
ve spodní a střední části Kodešovy ulice a 
snad už napořád skončí různé uzavírky 
v  ní, které nám komplikují dopravu 
ve městě. Pracovat se bude ještě na horní 
části ulice, ale i  tam práce letos definitiv-
ně skončí. Připravujeme také celoplošné 
opravy některých ulic ve městě, ale na ty 
dojde až v průběhu léta.

V  červnu vás chci pozvat na akci „Frýd-
lant se baví“, která je naplánována 
na 18.  června  2022 a  proběhne hned 
na několika místech ve městě. V  městs-
kém parku se představí nejrůznější spolky 
města, které připraví pro děti i  dospělé 
různé ukázky, soutěže, pokusy, úkoly. 
V  kostele Nalezení sv. Kříže budou 
připraveny komentované prohlídky, na 
náměstí bude velký jarmark a  také hu-
dební produkce. Kromě místních kapel 
či kapel z  okolí se představí odpoledne 
i  4TET s  Jiřím Kornem a  od devíti večer 
zahraje kapela Slza. Bude to po třech 
kovidových letech první velká akce, kterou 
můžeme pořádat. Tak přijďte. V  parku je 
vstup zdarma, na koncerty na náměstí 
symbolických 100 korun. Těším se, že se 
na akci potkáme.

A když ne na této akci, tak třeba na jiných, 
které plánujeme nebo v  kině či někde 
na procházce či na výletě. Určitě už jako 
já plánujete dovolenou s rodinou, výlety, 
čundry, prostě odpočinek, který k  létu 
patří. Tak si to předdovolenkové období 
užijme, nejlépe s  těmi, kteří jsou nám 
nejbližší.  

Jiří Stodůlka
starosta Frýdlantu

lovo starostyS
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Volby do obecních zastupitelstev
Ve dnech 23. - 24. září 2022 se 
uskuteční volby do obecních zastupi-
telstev. 

Informace pro kandidující subjekty: 

Pasivní volební právo (právo být volen) 
do zastupitelstev obcí má: státní občan 
České republiky, který alespoň druhý 
den voleb (tj. sobota 24. 9. 2022) dosáh-
ne věku nejméně 18 let a je v den voleb  
v této obci přihlášen k trvalému poby-
tu, a státní občan jiného státu, který 
alespoň druhý den voleb (tj. sobota 
24. 9. 2022) je držitelem potvrzení  
o přechodném pobytu na území 
nebo povolení k trvalému pobytu a je 
přihlášen k pobytu v této obci, dosáhne 
věku nejméně 18 let a jemuž právo volit 
přiznává mezinárodní úmluva, kterou 
je Česká republika vázána a která byla 
vyhlášena ve Sbírce mezinárodních 
smluv (tj. státní občan členských 
států EU), u nichž není překážka  
ve výkonu volebního práva, tj. zákonem 
stanovené omezení osobní svobody  
z důvodu výkonu trestu odnětí svobody 
nebo omezení svéprávnosti k výkonu 
volebního práva. 

Kandidátní listiny pro volby do zastu-
pitelstev obcí mohou podávat volební 
strany, jimiž mohou být: 

registrované politické strany a po-
litická hnutí, jejichž činnost nebyla 
pozastavena (registrované Ministers-
tvem vnitra podle zákona č. 424/1991 
Sb., o sdružování v politických stranách a 
v politických hnutích, ve znění poz-
dějších předpisů) 

koalice registrovaných politických 
stran a politických hnutí, jejichž čin-
nost nebyla pozastavena 

nezávislí kandidáti (jakožto samostat-
ně kandidující jedinci – fyzické osoby, 
kteří nepodléhají žádné předchozí 
registraci podle zvláštního zákona) 

sdružení nezávislých kandidátů (ja-
kožto volná sdružení fyzických osob, 

která nepodléhají žádné předchozí 
registraci podle zvláštního zákona)

sdružení politických stran nebo 
politických hnutí a nezávislých kan- 
didátů (jakožto volná sdružení 
politických stran / politických hnutí a 
fyzických osob – nezávislých kandidátů, 
která nepodléhají žádné předchozí 
registraci podle zvláštního zákona) 

Každá volební strana může podat  
pro volby do téhož zastupitelstva obce 
pouze jednu kandidátní listinu. 

Kandidát může kandidovat pouze  
na jedné kandidátní listině volební 
strany.

Politická strana a politické hnutí může 
být součástí pouze jedné volební strany 
pro volby do téhož zastupitelstva obce. 
Podává-li politická strana a politické 
hnutí kandidátní listinu samostatně, 
nemůže již být pro volby do téhož 
zastupitelstva obce součástí jiné voleb-
ní strany. 

Na kandidátní listině může být uvedeno 
nejvýše 21 kandidátů! 

Všechny výše uvedené volební strany 
jsou povinné ke kandidátní listině přilo-
žit vlastnoručně podepsaná prohlášení 
svých kandidátů, nezávislý kandidát a 
sdružení nezávislých kandidátů navíc 
připojí petici podepsanou potřebným 
počtem voličů podporujících jejich 
kandidaturu. Vzory kandidátních listin, 
čestného prohlášení, potřebný počet 
podpisů na peticích, a ostatní volební 
informace naleznete také na webových 
stránkách města Frýdlantu: https://
www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/
samosprava/volby

Voličem, který je oprávněn podepsat 
i více petic volebních stran pro volby 
do téhož zastupitelstva obce, je státní 
občan České republiky, který alespoň 
druhý den voleb dosáhne věku nejméně 
18 let a je v den voleb v této obci, městě 
nebo hlavním městě Praze přihlášen  

k trvalému pobytu, a státní občan jiného 
státu, který alespoň druhý den voleb 
je držitelem potvrzení o přechodném 
pobytu na území nebo povolení k trva-
lému pobytu a je přihlášen k pobytu 
v této obci, městě nebo v hlavním městě 
Praze, dosáhne věku nejméně 18 let a 
jemuž právo volit přiznává mezinárodní 
úmluva, kterou je Česká republika 
vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce 
mezinárodních smluv (tj. státní občan 
členských států EU). 

Uvedené volební strany mimo nezávis-
lého kandidáta činí úkony ve volebních 
věcech prostřednictvím svého zmoc- 
něnce nebo jeho náhradníka. Zmocněn-
cem nebo náhradníkem zmocněnce je 
fyzická osoba, která je na kandidátní 
listině takto označena, je starší 18 let, 
nebyla omezena ve svéprávnosti a není 
kandidátem žádné volební strany pro 
volby do téhož zastupitelstva. Náhradník 
zmocněnce nastupuje na místo zmoc-
něnce jen tehdy, je-li zmocněnec 
odvolán. Náhradník zmocněnce tak 
není oprávněn činit úkony zmocněnce, 
je-li např. zmocněnec na dovolené. 

Kandidátní listiny se podáva-
jí nejpozději do 16:00 hodin 
úterý 19. 7. 2022! 
Je-li kandidátní listina doručována 
poštou, rozhodující je den a hodina 
jejího doručení, nikoliv den podání  
u provozovatele poštovních služeb. 

Městský úřad Frýdlant je registračním 
úřadem pro volby do zastupitelstev 
obcí, které se uskuteční v obcích:  
Bílý Potok, Bulovka, Černousy, 
Dětřichov, Dolní Řasnice, Frýdlant, 
Habartice, Heřmanice, Horní Řasnice, 
Krásný Les, Kunratice, Pertoltice, 
Raspenava, Višňová.   

Ing. Veronika Bubeníčková
tajemnice
Městský úřad Frýdlant
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Pro podnikatele - provozování 
mezinárodní dopravy s vozidly 
od 2,5 do 3,5 tuny
Dne 21. 5. 2022 nabylo účinnosti Nařízení (ES) č. 2020/1055, podle kterého musí podnikatelé provozující mezinárodní 
silniční dopravu vozidly od 2,5 do 3,5 tuny, mít ode dne jeho účinnosti vydanou eurolicenci a opis pro každé 
provozované vozidlo v mezinárodní dopravě. Z důvodu vydání eurolicence tak podnikatel, který hodlá provozovat 
silniční dopravu malými vozidly (od 2,5 do 3,5 tuny), musí nejprve vlastnit živnostenské oprávnění k provozování 
silniční dopravy velkými vozidly podle živnostenského zákona, tj. Silniční motorová doprava – nákladní provozovaná 
vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě 
zvířat nebo věcí.

Na podnikatele se pak s ohledem  
na uvedené vztahuje splnění 
zvlášních podmínek pro přístup 
k povolání podnikatele v silniční 
dopravě vyplývajících z Nařízení 
(ES) č. 1071/2009 a to požadavek 
usazení, dobré pověsti a prokázání 
finanční a odborné způsobilosti.  
Finanční způsobilost je prokazována  

ve výši 1800 EUR na první vozidlo a 900 
EUR na každé další vozidlo (od 2,5 do 3,5 
tuny).

Získání živnostenského oprávnění pro 
provozování velké dopravy nad 3,5 tuny 
je v současné době jedinou možností 
pro vydání eurolicence na uvedený 
druh dopravy.

Více informací k dané problematice  
naleznete na webu Ministerstva dopravy 
ČR.  

Bc. Markéta Nováková, DiS.
vedoucí obecního živnostenského úřadu
Městský úřad Frýdlant
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Soutěž hasičské mládeže O štít 
města Frýdlantu vyhráli domácí

Celkem se do turnaje zapojilo 19 týmů 
mladých hasičů z celého Frýdlantského 
výběžku. Děti soutěžily ve dvou dis-
ciplínách, první byla štafeta dvojic, 
druhá požární útok. 

Celkové výsledky soutěže O štít měs-
ta Frýdlantu: 

Kategorie starší:

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

Kategorie mladší:

1. Frýdlant A
2. Dolní Řasnice
3. Nově Město pod Smrkem A
4. Krásný Les
5. Pertoltice
6. Frýdlant B
7. Višňová
8. Heřmanice
9. Nově Město pod Smrkem B   

mp
Foto: mp

Na hasičském cvičišti ve Frýdlantě pod zámkem se v sobotu 7. května 2022 konala dětská soutěž v požárním útoku, 
nazvaná O štít města Frýdlantu. V kategorii mladších v ní zvítězilo družstvo Frýdlant A, druhá byla Dolní Řasnice a 
třetí místo si vybojovalo družstvo Nové Město pod Smrkem A. Také kategorii starších ovládl domácí Frýdlant, druhé 
skončily Předlánce a třetí Heřmanice.
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Gastroden nabídl dobré jídlo a 
pití a ukázal dovednost žáků  
i profesionálů

Střední škola hospodářská a lesnická 
Frýdlant uspořádala Gastroden po- 
druhé, mezi prvním a druhým ročníkem 
ale byla dvouletá pauza způsobená 
pandemií koronaviru a vládními opat-
řeními, která byla s epidemií spojená. 
„Jsme opravdu rádi, že se situace kolem 
koronaviru uklidnila a škola může znovu 
bez omezení pořádat akce, na kterých se 
prezentuje veřejnosti. Během Gastrodne 
mohli návštěvníci vidět práci žáků 
potravinářských oborů, jako je kuchař 
– číšník, pekař, prodavač, stravovací a 
ubytovací služby nebo řezník – uzenář. 
Oproti prvnímu ročníku jsme přistoupili 
k jedné zásadní změně, kterou je termín. 
Zatímco v roce 2019 padal během 
Gastrodne venku sníh, letos jsme ho 
uspořádali až v květnu, a díky tomu 
jsme mohli část ukázek přesunout ven. 
Nebyli jsme tedy odkázáni jen na prostor 
školní jídelny, jako během prvního 
ročníku,“ vysvětluje ředitel Střední školy 
hospodářské a lesnické, Ing. Miroslav 
Kudrna.  

Cílem akce je podle něj ukázat, co 
všechno zdejší žáci dovedou. „Naši 
učňové dokáží velké věci a my se chceme 
jejich šikovností pochlubit. Zároveň pak 
dětem ze základních škol přiblížit, jakou 
práci ten který obor přináší, aby si mohly 
při budoucím hledání školy vybrat, co 
by jim vyhovovalo a jaká práce by je 
naplňovala. A taky dětem chceme předat 
informaci, že budou mít o práci postaráno, 
protože pekařů, uzenářů nebo řezníků je 
v celé republice málo a je po nich velká 
poptávka,“ dodává ředitel školy.

Gastroden ale nebyl jen o prezentaci 
žáků Střední školy hospodářské a 
lesnické. Přinesl také kuchařské, 

Druhý ročník akce nazvané Gastroden uspořádala v pátek 6. května 2022 Střední škola hospodářská a lesnická 
Frýdlant. Škola na této akci prezentovala v areálu v Bělíkově ulici dovednosti svých žáků v oboru gastronomie a 
připravila také bohatý doprovodný program pro všechny věkové kategorie. Návštěvníci akce, kterých bylo na stovky, 
mohli ochutnávat nejrůznější výrobky školy, speciality šéfkuchařů nebo si vyzkoušet test znalostí koření a pochutin 
či motání housky. Akce se za město Frýdlant zúčastnil jak starosta Jiří Stodůlka, tak místostarosta Ing. Dan Ramzer.
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pekařské a řeznické show, v dopro-
vodném programu i soutěže pro děti 
i dospělé, dílnu květinové vazby a řadu 
ochutnávek. A také například prezentaci 
partnerů školy. „Nová spolupráce školy 
a společnosti Globus, která umožňuje 
žákům některých oborů ve svém obchodu 
praxi, nás samozřejmě těší. Řetězce po-
chopily, že vychovat si žáky ve svých 
provozech je nejlepší cesta k tomu, aby 
získaly nové a šikovné zaměstnance,“ 
říká místostarosta Frýdlantu Ing. Dan 
Ramzer.

„Gastroden 2022 byl excelentně připra-
ven a nezbývá než poděkovat každému, 
kdo se na jeho vzniku a průběhu podílel. 
Od žáků, před učitele a mistry po vedení 
školy. Jde o další podařenou akci, kterých 
je v režii Střední školy hospodářské a 
lesnické čím dál tím více. Nezbývá mi 
tedy než poděkovat škole za to, jak nejen 
v Libereckém kraji, ale po celé republice 
šíří dobré jméno Frýdlantu. Jsme opravdu 
hrdí na to, že škola stojí na katastru   
města a my s ní můžeme tak úzce 
spolupracovat,“ uzavírá starosta Frýd-
lantu Jiří Stodůlka.    
mp
Foto: mp
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Centrální kříž je situovaný vprostřed 
městského hřbitova ve Frýdlantu. Kříž 
byl zřízen za peníze města v době 
vzniku hřbitova, v roce 1878. Informaci 
o jeho založení uvádí nápis s datací  
na podstavci kříže. O údržbu hřbitova  
se staral Pěstitelský a okrašlovací spolek 
ve Frýdlantu. První pohřbenou zesnulou 
byla na novém hřbitově Marianna 
Faix (zemřela 4. 10. 1878). Slavnostní 
vysvěcení kříže se konalo dne 28. 9. 
1878. 

Monumentální dílo je tvořené bo-
hatě dekorovaným podstavcem 
složeným ze soklu, dříku a horní 
partie. Architektonicky je řešeno v his- 
torizujícím stylu, který vychází pře-
devším z renesančního tvarosloví. 
Jedná se tedy o novorenesanční dílo. 
Podstavec vynáší jednoduchý vysoký 
latinský kříž. 

Podstavec kromě andělských okříd-
lených hlaviček zdobí i lebka se 
zkříženými hnáty. Jedná se o takzvané 
memento mori, tedy „pamatuj na smrt“, 
což koresponduje s jeho umístěním. 
V minulosti byla smrt důležitou 
součástí lidského života a snahou 
zbožného člověka byla péče o šťastnou 
hodinu smrti. K té se vztahuje také 
řada modliteb a nápisů na drobných 
památkách i mimo hřbitov.   

centrální kříž na hřbitově, Frýdlant 
Paměť v krajině Trojzemí, 100260207 Drobné památky Frýdlantsko

Číslo památky: 14
Název památky: centrální kříž na hřbitově, Frýdlant 
Umístění památky: WGS84 (GPS): N = 50°55‘57‘‘ E = 15°4.0‘14‘‘

Seriál Drobné památky Frýdlantsko
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Drobné památky Frýdlantsko  

 
 
 

Číslo památky: 01 

Název památky: pomník frýdlantských osobností, Frýdlant  

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

 

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

Ale zpátky k pomníku frýdlantských osobností. K jeho „odstrojení“, tedy k odstranění desek s nápisy a 
plakety, došlo pravděpodobně v roce 1948, kdy byl zadán okresním národním výborům ve 
frýdlantském okresu úkol odstranit symboly, pomníky a označení upomínající na dobu „nesvobody“. 
Později bylo jádro použito jako podstavec pro květinovou výzdobu. Objekt dodnes netrpělivě čeká na 
svou obnovu. 
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Frýdlantské gymnázium má republikově unikátní 
relaxační studovnu pro studenty i kantory

„Místnost, ve které relaxační studovna 
vznikla, není velká, její vybavení ale reflek-
tuje nejmodernější poznatky z oblasti 
ergonomie a výzkumů týkajících se zdra-
vého prostředí pro práci s počítačem. Její 
součástí jsou výškově nastavitelné stoly a 
držáky monitorů, které umožní studentům 
různé výšky ideální pracovní prostředí, 
které nezatěžuje záda ani krční páteř.  
V místnosti nejsou židle, protože studenti 
se během dne nasedí víc, než je zdrávo a 
sednout si tak mohou k práci u počítače 
jen na balanční sedáky či na míče. Na těch 
ale nedoporučujeme sedět déle než 10 až 
15 minut,“ říká autorka návrhu relaxační 
studovny Ing. Arch. Šárka Daňková  
ze společnosti Ergo working space. Stát 
u práce na počítači pak mohou studenti 
na balanční podložce nazvané gymba, 
která podporuje zdravý stoj a díky 
zapojení lýtek dokáže udržet lymfatický 
systém v pohybu. „U počítačů mají děti 
speciálně ergonomicky tvarované klá-
vesnice a myši, které podporují zdravý 
pohyb ruky. A v relaxační části pak najdou 
i sedací vaky pro uvolnění nebo ribstole, 
čili žebřiny, pro možnost protažení,“ do-
dává Daňková. Veškeré vybavení má 
studentům nejen umožnit pracovat 
ve zdravém prostředí a tím si šetřit své 
zdraví, ale má jim také ukázat, jak takové 
vybavení vůbec vypadá. „Aby jednou 
věděli, co mají od svých zaměstnavatelů 
v případě práce na počítači v kanceláři 
vyžadovat. Protože pokud by opravdu 
jejich kancelář vypadala jako tato 
místnost, odpadly by u nich problémy 
se zády, krční páteří a podobně, což 
je dokázáno a podpořeno výzkumy,“ 
doplňuje architektka.  
Místnost je také vybavena speciálním 
nátěrem stropu, který laicky řečeno 
likviduje vše zdraví škodlivé, co se ve 
vzduchu pohybuje. „Vzduch v místnosti 
cirkuluje a ve chvíli, kdy se nežádoucí 
látky, jako bakterie, viry, plísně či spory 
dotknou stropu natřeného speciálním 

fotokatalytickým nátěrem, shoří, čímž 
zůstává vzduch zdravý. U lidí, kteří v míst- 
nosti s tímto speciálně natřeným stropem 
pracují, je vědecky dokázána snížená 
nemocnost až o 80%,“ říká jednatel firmy 
BSB servis plus, s.r.o., která se těmito 
nátěry zabývá, Ing. Blahoslav Matějka. 
Takto komplexně zdravě řešenou míst-
nost pro studenty podle něj nemá žádné 
jiné školské zařízení v celé republice. 
„Opravdu takto vyřešenou ergonomii 
v kombinaci s fotokatalytickým nátěrem 
nenajdete v žádné jiné škole u nás.  
A jsem rád, že ta první je v Libereckém  
kraji, který je proslavený Technickou 
univerzitou v Liberci a jejími nano-
technologiemi, protože i tento fotoka- 
talytický nátěr je nanotechnologií,“ dodá-
vá Blahoslav Matějka. 
Nápad na takto vizionářsky a moderně 
pojatou relaxační studovnu vzešel  
ze spolupráce Gymnázia Frýdlant a 
nadace Premedis, která nabídla škole 
finance na vylepšení jejích prostor. 
„Já sám jsem na gymnáziu ve Frýdlantě 
studoval a škola mi toho dala do života 
hodně. Proto jsem jí chtěl prostřednictvím 
naší rodinné nadace něco vrátit zpátky. 
Něco, co bude k užitku jejím současným 
studentům a klidně i kantorům. A protože 
se pohybuji v oblasti ergonomie, fyziolo-
gie a práce a ochrany zdraví, vymysleli 
jsme společně s ředitelem školy Pavlem 
Čumpelíkem tuto relaxační studovnu,“ 
vysvětluje MUDr. Lukáš Šoltys z nadace 
Premedis a zároveň předseda České 
ergonomické společnosti. 
„Nám tenhle nápad přišel opravdu 
skvělý. Jednak jsme kvůli předchozímu 
zrušení jedné pevné počítačové učebny 
potřebovali nějaké nové počítačové 
pracoviště pro přípravu studentů na další 
výuku a jednak jsme udělali něco pro jejich 
zdravou práci u počítače a ještě získají 
vhled do problematiky ergonomie, aby do 
budoucna věděli, jak má vypadat správné 
a zdravé pracoviště,“ doplňuje ředitel 

V českém školství naprosto jedinečnou relaxační studovnu má od pondělí 23. května 2022 Gymnázium Frýdlant. 
Studenti i kantoři gymnázia v ní mohou jednak aktivně relaxovat, jednak pracovat na počítačích, obklopených 
špičkovým ergonomickým vybavením z hlediska zdravého pracovního prostředí. Studovna má navíc nastavitelné 
osvětlení, kterým lze reagovat na změny počasí i denní dobu a strop natřený speciálním fotokatalytickým nátěrem. 
Ten likviduje viry, bakterie, plísně i spory a snižuje tak nemocnost těch, kteří ve studovně pracují či relaxují. Přestavba 
skladu na relaxační studovnu přišla na zhruba 250 tisíc korun, Gymnázium ale vznik republikově unikátní studovny 
přišel díky daru jen na necelých 50 tisíc korun. 

Gymnázia Frýdlant Mgr. Pavel Čumpelík. 
Celkem přišla podle něj učebna  
na zhruba 250 tisíc korun, 200 tisíc při- 
tom škola získala darem z nadace 
Premedis, 50 tisíc zaplatila ze svého  
rozpočtu. Náklady na speciální nátěr 
stropu nese společnost BSB servis  
plus, s.r.o.
„Děkuji vedení frýdlantského gymnázia  
za tento vizionářský a průkopnický projekt, 
který řeší problémy s výškovým rozdílem 
mezi žáky nižších a vyšších ročníků a 
vytváří zdravé prostředí pro práci i relaxaci. 
Je skvělým příkladem a velkou inspirací 
pro ostatní školy nejen v Libereckém kraji. 
Protože nabízí řešení nejen správného 
nastavení nábytku pro studenty různé 
výšky, využití zdravých ergonomických 
pomůcek jako jsou myši či klávesnice, ale 
díky speciálnímu nátěru stropu ukazuje 
i možnost, jak snížit nemocnost dětí  
ve školách. Vidím v tom cestu budouc-
nosti,“ uzavírá místostarosta Frýdlantu a 
náměstek hejtmana Libereckého kraje 
pověřený řízením resortu školství, 
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměst-
nanosti Ing. Dan Ramzer.  

mp
Foto: mp
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Po třech letech se Frýdlant opět  
dočká velké akce – „Frýdlant se baví“ 
proběhne 18. června

Tři dlouhé roky si kvůli pandemii 
koronaviru a vládním opatřením, s ní 
spojeným, musel Frýdlant počkat na 
velkou akci. Letos ale jejímu konání 
nic nebrání. Tou akcí je v tomto sudém 
roce tradiční akce „Frýdlant se baví“, 
která proběhne v sobotu 18. června 
2022. Na náměstí T. G. Masaryka,  
v městském parku i v kostele Nalezení 
sv. Kříže nabídne program pro každého,  
pro malé i velké. Připraven je jarmark  
na náměstí s koncerty, kdy vystoupí 
vedle místních kapel i 4TET s Jiřím 
Kornem nebo kapela Slza, v parku se 
budou prezentovat místní spolky a 
návštěvníci si budou moci vyzkoušet 
spoustu zajímavých aktivit. A v kos-
tele jsou zase připraveny zajímavé 
komentované prohlídky. Vstupné 
do parku a kostela je zdarma, stejně 
jako do městských muzeí v radnici a 
Špitálku. Zpoplatněny jsou jen koncerty 
na náměstí a výstup na radniční 
věž. Celodenní vstupné na koncerty 
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na náměstí je 100 korun, výstup 
na věž přijde dospělé na 30 korun, 
děti, studenty a seniory na polovic. 

„Nesmírně nás těší, že se zase můžeme 
po koronavirové přestávce vrátit k akcím, 
které pravidelně pořádáme. Každý lichý 
rok jsou to Valdštejnské slavnosti, každý 
sudý akce Frýdlant se baví. Valdštejnské 
slavnosti jsme museli kvůli koronaviru 
zrušit hned dvakrát, Frýdlant se baví 
jednou. Letos se těšíme, že si tuto akci o to 
víc užijeme. Vždyť je hlavně o tom, jaké tu 
máme šikovné a tvůrčí lidi, co všechno pro 
ostatní spolky a kluby dělají. A pro všechny 
dohromady o tom, co nejlépe se společ-
ně pobavit,“ říká starosta Frýdlantu Jiří 
Stodůlka. 

Akce bude probíhat hned na několika 
místech Frýdlantu. „Začínáme v 10 
hodin v městské parku, kde se budou na 
jednotlivých stanovištích prezentovat 
spolky a kluby nejen z Frýdlantu, ale  
z celého Frýdlantska. Namátkou vyberu 
svazy rybářů, včelařů, chovatelů, hasiče, 
myslivce, taneční kluby či kluby mládeže. 
Celkem se tu představí 24 spolků a 
kroužků, které budou mít pro malé  
i velké připraveny různé prezentace, úkoly, 
ukázky nebo třeba dílničky,“ vysvětluje 
vedoucí odboru kultury a cestovního 
ruchu Iva Beranová. Program bude  
v parku doplněn ukázkami na pódiu i 
před ním, proběhne i workshop k slack 
line – tedy pásce uvázané mezi dvěma 
stromy, po které se chodí a vše v parku 
skončí po 18 hodině. „Od 20.00 hodin 
ale v parku bude probíhat za příznivého 
počasí ještě let balónem. Přesněji řečeno 
balón bude zdarma vynášet návštěvníky 
nad park a po krátkém letu je zase snese 
na zem,“ dodává Iva Beranová. 

Z parku pak budou moci návštěvníci 
zajít po celý den na komentovanou 
prohlídku kostela Nalezení sv. Kříže, 
kdy se zajímavosti o něm dozvědí  
od PhDr. Mgr. Milana Svobody, Ph.D., 
který je zárukou nejen přesného, ale  
i zábavného výkladu. 

Program na náměstí začne prvním 
koncertem místní kapely The Grizzlies 
v 12.30 hodin. Následovat bude v 13.50 
hodin kapela Rain, od 15.00 hodin 
zazpívá 4TET s Jiřím Kornem, v 17.25 

se představí kapela Všechnochuť,  
v 19.00 hodin Vendy Buriánek a kon-
certní odpoledne a večer zakončí 
známá kapela Slza, která začne hrát 
ve 21.00 hodin. „Vstupné na náměstí, 
kde bude také velký trh s řadou stánků 
s občerstvením, činí 100 korun. Vybírat 
se začne už v 12.00 hodin. Děti do 130 
centimetrů mají již tradičně vstup 
zdarma,“ doplňuje místostarosta Frýd-
lantu Ing. Dan Ramzer. Stánkový prodej 
včetně občerstvení bude na náměstí  
už od 10.00 hodin, tedy ještě v době,  
kdy se vstupné na náměstí vybírat 
nebude. 

Během akce „Frýdlant se baví“ budou 
v sobotu 18. června zdarma přístupná 
obě muzea, muzeum v druhém patře 
radnice i muzeum Špitálek. Otevřená 
bude za běžné vstupné také radniční 
věž, odkud bude na celou akci i  
na široké okolí krásný rozhled.  

Vstupenky na program na náměstí 
je možné si zakoupit v Turistickém 
informačním centru v přízemí radnice 
nebo v den akce přímo u sedmi vstupů 
na náměstí.  
 
mp
Foto z předchozích ročníků akce: mp

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | červen 2022

11



Senioři z Frýdlantu a 
Hodkovic ukončili promocí 
Univerzitu třetího věku

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

„Do Virtuální univerzity třetího věku se 
mohli zapojit všichni zájemci, kteří jsou 
občany České republiky a jsou buď v 
důchodovém věku anebo v invalidním 
důchodu,“ vysvětluje za organizaci 
Umíme si pomáhat autorka projektu ve 
Frýdlantu Ing. Barbara Vítková. Senioři 
se během šesti semestrů vzdělávali 
v oblasti genealogie, českých dějin, 
etiky, cestování nebo studovali rituály 
evropských královských rodů. „Bohužel 
i náš vzdělávací program pro seniory 
narušila pandemie nemoci Covid-19 a 
tak jsme museli v předchozích dvou 
letech často vyměnit prezenční výuku za 
distanční. Ale i to zvládli frýdlantští senioři 
na jedničku, což dokazují i výsledky, 
úspěšně absolvovali všichni,“ dodává 
Barbara Vítková.

Senioři Frýdlantska budou moci ve stu- 
diu pokračovat i nadále. „Ti, kteří úspěšně 
zakončili své tříleté studium, budou mít 
možnost vybrat si z nabídky kurzů, které je 
ještě zajímají. Pro nově příchozí studenty 
bude znovu otevřen první semestr. To 
znamená, že od podzimu 2022 budeme 
mít dvě skupiny studentů, začátečníky a 

pokročilé,“ vysvětluje Barbara Vítková. 
Kromě Virtuální univerzity třetího věku 
budou mít senioři možnost zapojit se i 
do IT vzdělávání a také do jazykového 
vzdělávání například studia polštiny, 
němčiny, italštiny nebo španělštiny. 

V nádherných historických prostorách Rytířského sálu hradu a zámku Frýdlant se ve středu 4. května 2022 uskutečni-
la slavnostní promoce padesáti seniorských studentů Virtuální univerzity třetího věku. Pamětní list za úspěšné 
dokončení tříletého studia si z rukou místostarosty Frýdlantu Ing. Dana Ramzera a starostky Hodkovic nad Mohelkou 
Ing. Markéty Khauerové převzalo 38 studentů virtuální univerzity z Frýdlantu a 12 z Hodkovic nad Mohelkou. 

Zúčastnit se budou moci také cyklu 
přednášek z oblasti filozofie s PhDr. 
Janem Šolcem. Také ty budou probíhat 
přímo ve Frýdlantě.
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„Jsem rád, že vzdělávání seniorů bude 
ve Frýdlantu pokračovat a že nabídka 
je takto pestrá a bohatá. Protože mozek 
je přeci jen sval a ten je třeba trénovat,“ 
dodává místostarosta Frýdlantu. 

Na slavnostní promoci získávali 
seniorští studenti speciální pamětní 
list vytvořený organizátory. Osvědčení 
za absolvování virtuální univerzity 
třetího věku získají absolventi od České 
zemědělské univerzity Praha.  

mp
Foto: Jaroslav Appeltauer

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

narození 2007 a starší. Hracím systémem 
jsou skupinové fáze s nadstavbovou 
části a následným play-off. Hra je určena 
pro 3 hráče v poli + brankáře a libovolný 
počet hráčů na střídání. Hrací čas je 
cca 15 minut. Hlavní výhrou je putovní 
pohár starosty města Frýdlantu.

Přijeďte a staňte se frýdlantskou le-
gendou!!!   

Ing. Miroslav Kudrna
ředitel
Střední školy hospodářské a lesnické 
Frýdlant
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SŠHL Frýdlant

Dřevorubec Junior 2022
Žák Střední školy hospodářské a  les-
nické Frýdlant Petr Šolc obsadil 
3. místo na soutěži DŘEVORUBEC JUNIOR 
2022 a získal nominaci na Mistrovství ČR 
v práci s motorovou pilou – POHÁR VLS 
2022.

Kdo je nejlepším juniorským dřevo-
rubcem v  České republice? O  tento 
post se utkali koncem dubna žáci 
lesnických škol v  tradiční soutěži 
Dřevorubec junior. Stává se již tradicí, 
že se v  jarních křivoklátských lesích 
na půdě SLŠ a  SOU Křivoklát Písky 
setkávají mladí evropští dřevorubci, 
aby se zúčastnili soutěžní přehlídky 
žáků v práci s motorovou pilou. Nejinak 
tomu bylo i  letos, kdy se v  soutěži 
Dřevorubec junior 2022 ve dnech 
27. - 29.  dubna utkalo celkem 30 zá-
vodníků z šesti zemí, včetně soutěžících 
z Rakouska.

Soutěž probíhala přesně v  souladu 
s  mezinárodními pravidly, podle kte- 
rých se soutěžilo v  disciplínách: výmě-
na řetězu, kombinovaný řez, přesný řez, 
odvětvování a kácení.

Celkovými vítězi se stali na prvním 
místě Manuel Auinger z  Litzlhofu 
(Rakousko), na 2. místě Martin Hutaj 
ze Žlutic a  třetí místo obsadil Petr 
Šolc z  naší školy. Z  hlediska družstev 
se nejlépe umístila škola z  Litzlhofu 
(Rakousko.), dále pak SLŠ Žlutice a 
škola z bulharského Tetevenu.

Petru Šolcovi a  Danielovi Štichhauerovi 
patří velké poděkování za reprezentaci 
naší školy. 

Ing. Miroslav Kudrna
ředitel
Střední škola hospodářská a  lesnická, 
Frýdlant
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SŠHL Frýdlant

Na Brnišťském půlmaratonu 
byli žáci a učitelé SŠHL první 
a druzí!

V  sobotu 23.  dubna  2022 se vydala 
dvě školní družstva Střední školy 
hospodářské a  lesnické Frýdlant, slo-
žena z  řad žáků a  učitelů, do Brniště 
na Brnišťský půlmaraton, kde si za-
běhla závod štafet na 4 x 5,275 km. 
S  nádherným sportovním zážitkem 
protínali naši žáci cílovou pásku a 

o malý okamžik za nimi doběhli i učitelé. 
Sestava učitelského týmu, který skončil 
na stříbrném místě: Hanka Vlkanová, 
Václav Pleskot, Martin Boček a  Miroslav 
Kudrna 
Sestava zlatého žákovského týmu: 
Petr Vojta, Daniel Vrběcký, Tim Husár 
a Matěj Drbohlav

Děkujeme všem za skvělé výkony a per-
fektní reprezentaci naší školy.  

Ing. Miroslav Kudrna
ředitel

Střední školy hospodářské a lesnické 
Frýdlant
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Učňovská vepřovka opět 
bodovala, stala se Regionální 
potravinou Libereckého kraje
Učňovské vepřové maso Střední 
školy hospodářské a  lesnické získalo 
prestižní značku Regionální potravina 
Libereckého kraje, která je synonymem 
kvality a  poctivosti místních výrobců. 
Porota v  soutěži Regionální potravi-
na, která probíhá ve všech krajích, 
posuzovala v  Libereckém kraji 82 vý-
robků od farmářů a  potravinářských 
firem. Značku Regionální potravina 
získalo v  Libereckém kraji devět vý-
robků.

Projekt Regionální potravina je celo-
státním projektem Ministerstva země-
dělství na podporu malých a  středních 
pěstitelů a  výrobců v  krajích České 
republiky.

Oceněný výrobek, a tedy i naše učňovské 
vepřové maso, získá právo zdarma užívat 
značku Regionální potravina po dobu 
čtyř let na obalu svého výrobku.

Všechny soutěžní výrobky musí být 
vyrobeny v  daném regionu a  podíl 
místních surovin musí tvořit minimálně 
70 procent. Hlavní složka produktu 
pak musí mít stoprocentně domácí 
původ. Základním předpokladem 
pro umístění v  soutěži je samozřejmě 
jeho vynikající kvalita.

Naše učňovské maso tohle všechno, 
včetně kvality, splňuje. A  není to tak 
dávno (srpen  2021), kdy náš stejný 
výrobek získal ocenění Výrobek roku 
Libereckého kraje 2021.  

Ing. Miroslav Kudrna
ředitel
Střední škola hospodářská a  lesnická 
Frýdlant

SŠHL Frýdlant
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Gymnázium Frýdlant

Lekce z demokracie
Zapeklité otázky, interesantní odpo- 
vědi, známé osobnosti i  frýdlantští 
studenti. To vše jste mohli zažít na 
veřejné panelové diskuzi ke Dni Evro- 
py, která se konala 9.  května  2022 
v  Městském kině Frýdlant. Jsme rádi,  
že jsme mohli na naší akci přivítat 
významné hosty, jimiž byli bývalý 
eurokomisař, předseda vlády 
a  současný ředitel Masarykovy demo- 
kratické akademie Vladimír Špidla 
a  také europoslanec a místo-
předseda strany ODS Alexandr 
Vondra. Debata byla rozdělena do tří 
sektorů na téma bezpečnost, integ-
race a  rozšiřování EU. Celá akce byla 
moderována dvěma žáky Gymnázia 
Frýdlant a  současně streamována 
Studentským parlamentem GF na You- 
Tube. Posluchači tedy mohli sledovat 
debatu nejen v  kině, ale i  online 
z  pohodlí domova a  zadávat otázky 
přes webovou aplikaci.

Ačkoli oba diskutéři patří k  opačným 
politickým táborům, nesla se debata 
v kultivovaném duchu a ve vzájemném 
porozumění nad základními principiál-
ními otázkami současného světa. Naši 
hosté kupříkladu jednoznačně odsou-
dili ruskou agresi na Ukrajině, shodli se 
na potřebě posílit bezpečnost Evropy a 
také na možnostech rozšiřování sou-
časné Evropské unie o státy Balkánu či 
Ukrajinu.

Ukázali, že demokracie, ačkoli je za-
ložena na konfliktu různých zájmů, 
znamená především snahu nalézt 
smysluplný kompromis.

Děkujeme nejen našim hostům, ale 
také městu Frýdlant za podporu této 
nevšední a smysluplné akce.  
 
Sofie Banjasová
studentka

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | červen 2022

17



ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Závěrečné koncerty žáků ZUŠ 
Frýdlant v průběhu června

středa 29. června | 18.00 
Městské divadlo 
Jablonec nad Nisou

na cestáchna cestách
HUMORIÁDA

Více na humoriada.cz

 JOSEF DVOŘÁK | URŠULA KLUKOVÁ | TOMÁŠ TÖPFER 
PATRIK ROZEHNAL | PAVEL VÍTEK | JANA CHLÁDKOVÁ

Vážení přátelé, zveme Vás srdečně na závěrečné koncerty žáků ZUŠ Frýdlant.

Pondělí 20. června 2022 Koncert žáků v budově ZUŠ

Úterý 21. června 2022 Slavnostní závěrečný koncert žáků ZUŠ
 Obřadní síň radnice. Uslyšíte hrát vítěze krajských kol a účastníky celostátních kol soutěže ZUŠ.

Středa 22. června 2022 Koncert žáků v budově ZUŠ

Čtvrtek 23. června 2022 Koncert žáků v budově ZUŠ
 Vystoupí nejmladší žáci ZUŠ.

Všechny koncerty začínají od 16:00 hodin, jsou zdarma a jste na ně srdečně zváni.  

Vladimír Hrdina
vedoucí
ZUŠ Frýdlant
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ZŠ speciální, Frýdlant

Během měsíce května byla běžná 
výuka našich žáků zpestřena několika 
aktivitami vybočujícími z  běžných 
výukových hodin. Žáci mohli své 
znalosti a  dovednosti rozvíjet bě-
hem projektového dne, školních 
závodů v  lehké atletice, ve speciálně 
připraveném programu péče o  zdraví 
i v programu primární prevence ve spo-
lupráci se Střediskem výchovné péče 
Frýdlant. Nadále také pokračuje výuka 
plavání žáků 2. a 3. ročníku.

Projektový den ve výuce byl jednou 
z aktivit projektu „Podpora ZŠ speciální 
Frýdlant III“ v  rámci výzvy OP VVV 
Šablony III (financováno EU a  MŠMT 
ČR), registrační číslo projektu CZ.02.  3. 
X/0.0/0.0/20_080/0019785. Projektový 
den byl zaměřen na enviromentální 
vzdělávání a  byl nazván „Chov slad-
kovodních ryb“, jeho tématem byly 
sladkovodní ryby, jejich chov a  práce 
MO rybářského svazu ve městě Frýd-
lant a  byl realizován v  úterý 11.  5.  2022 
pro skupinu žáků 5.  – 8. ročníku se 
zájmem o  ekologii a  zároveň v  ná-
vaznosti na učivo přírodopisu.

Projektovému dni přálo slunné počasí, 
celý se odehrál v  areálu sádek místní 
organizace rybářského svazu.

Areál se nachází na adrese U  Potoka 
1484 téměř v  centru města Frýdlant. 
Naším průvodcem a  odborníkem 
z  praxe by pan Michal Novák, správce 
sádek, byl přítomen také předseda 
MO pan Milan Popík a  líhňař pan Jiří 
Zatloukal.

Pan Novák žáky uvítal, poučil je 
o  bezpečnosti při pohybu v  areálu. 
Poté se v  klubovně seznámili žáci 
s  chodem organizace, dozvěděli se, co 

je náplní práce rybářského svazu a jeho 
místních organizací. Dále se dozvěděli 
o  možnosti stát se členem rybářského 
svazu, možnosti docházet do rybářského 
kroužku pro děti. Další částí teoretické 
přednášky pak bylo představení druhů 
sladkovodních ryb, které se chovají 
v  místních rybnících a  řekách. Došlo na 
poznávání druhů podle obrázků.

Praktická část odpoledne obsahovala 
prohlídku sádek, ukázku práce při 
odchytu pstruhů určených k  vysazení 
do potoka Řasnice. Líhňař žákům prak-
ticky předvedl péči o  malé líhnoucí 

se pstroužky. Žáci měli možnost klást 
jakékoliv otázky.

Na závěr jsme si v  areálu mohli opéct 
buřty, což bylo skvělé zakončení celého 
odpoledne.

Druhou akcí, se kterou Vás chceme 
blíže seznámit, jsou školní atletické 
závody, které jsou každý rok zároveň 
výběrovými závody pro regionální kolo 
lehkoatletických závodů Českého svazu 
mentálně postižených sportovců, které 
se rychle blíží a  naším přáním je, aby 
někdo z žáků držel tradici naší školy a na 
závodech uspěl.

Naší velkou nadějí je talentovaná Va-
nesa Hospodářská (kategorie mladších 
žákyň), která ve školním kole zvítězila 
ve všech čtyřech disciplínách (běh na 50 
m, 400 m, skok daleký a hod kriketovým 
míčkem).

Mezi chlapci patřili mezi nejlepší 
Denis Bari a  Milan Kima v  kategorii 
mladších žáků, Marián Bužo a  Michal 
Kilic v  kategorii starších žáků. V  rámci 
sportovních tréninků každé pondělí 
mohou tito sportovně nadaní žáci svou 
výkonnost stále zlepšovat.  

Mgr. Jaroslava Smolová
ředitelka
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Bežecký závod Ceebius 
run 2022 se opět povedl
V sobotu 23. 4. 2022 se i letos sešli 
nadšenci sportovní disciplíny běhu 
před ZŠ Purkyňova Frýdlant, aby 
se zúčastnili běžeckého závodu 
Ceebius run 2022.

Přípravy probíhaly od brzkých ranních 
hodin. Nikomu nevadilo vstávat o něco 
dříve, neboť slunečné počasí podpoři-
lo a nabudilo nejen organizátory celého 
běžeckého klání. Již kolem 8 hodiny 
se počaly netrpělivě scházet děti, 
ale i ti odrostlejší sportovní nadšenci 
tohoto speciálního běžeckého závodu, 
konaného zde u nás ve Frýdlantě.

Běžecký závod měl tři okruhy. První 
běžecký okruh byl určený nejmenším 
sportovcům, kteří si odběhli na do-
pravním hřišti u ZŠ Purkyňova svůj 
malý oválek za obrovské podpory svých 
rodičů a nejbližší rodiny. Okruh prověřil 
jejich běžecké nadání, sportovního 
ducha a děti si mohly porovnat formu 
se svými vrstevníky. Start tradičního 
dětského závodu byl v 9.30 hodin. Všem 
malým nadšencům byly předány hned 
dvojí medaile – perníkové i kovové, 
přičemž na té perníkové medaili si malí 
běžci hned po doběhnutí pochutnali.

Druhý okruh byl určen dorostencům, 
kteří už dětským střevíčkům odrostli. 
Jednalo se o delší trať vedenou kolem 
workoutového hřiště se startem před 
ZŠ Purkyňova. 

Hlavní závod na třetím a nejdelším 
běžeckém okruhu odstartoval v 10.30 
hodin a to za podpory našeho starosty 
Jiřího Stodůlky, který neváhal tuto 
sobotu si přivstat, aby mohl podpořit 
běžce před náročnou tratí, končící 
na frýdlantské rozhledně. A zároveň 
i podpořil činnost sportovního klubu 
Ceebius Gym.

I letošní závod byl opět trošku vý-
jimečným a to díky čipům, které dostali 
všichni účastníci hlavního běžeckého 
závodu. Čipy usnadnily celý závod, 
naměřily přesný čas po odběhnutí 
každého závodníka a předešlo se tak 

případným nedorozuměním. Tento 
speciální závod si přišli vyzkoušet i zá-
vodníci z jiných krajů, například z kraje 
„Olomóckého“.

A jaké byly nejlepší výsledky?

V kategorii mužů byl nejlepší 
Jan Kuchař s časem 21:38 

V kategorii žen byla nejlepší  
Martina Košková s časem 25:55 

V kategorii juniorů byl nejlepší  
Nikolas Kodeš s časem 24:34 

Děkujeme tímto městu Frýdlant, panu 
starostovi, SDH Větrov, ČČK Liberec 
za zdravotní podporu, spolku Turistů 
Frýdlant za propůjčení zázemí na 
rozhledně Frýdlant a všem sponzorům 
za podpoření této akce, jejíž výtěžek byl 
poskytnut potřebným. 

A velký dík patří organizaci Ceebius 
Gym.

Všem účastníkům gratulujeme a již nyní 
se těšíme na další ročník běžeckého 
klání zde ve Frýdlantě.   

Za Ceebius Gym 
Lenka Kučerová
Foto: Fotomarfy
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
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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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Nebezpečná návštěva:  
Jak se zbavit vos a sršní! 
Kdo z nás by je neznal, a na vlastní  
kůži se s nimi alespoň jednou za život 
nesetkal! 

Ano, řeč je o vosách a sršních, výstražně 
zbarveném černožlutém hmyzu, který 
nás děsí především svým žihadlem. 
Vosy dorůstají do velikosti 1,5 až 1,9 cm, 
jsou velmi otravné a bývají útočné. 
Sršeň je ve srovnání s vosou pořádný 
obr – může mít i 3,5 cm a její bzučení 
jen tak nepřeslechnete. Na rozdíl od své 
menší příbuzné není nijak zvlášť 
agresivní, málokdy by vás bezdůvod-
ně napadla. V létě se velmi často stávají 
nezvanými obyvateli našich zahrad a 
návštěvníky našich domácností. Vel-
mi rády se zabydlují v „papírových 
hnízdech“ pod střechou, ve starých 
kůlnách, na půdách. Často si své hnízdo 
přilepí klidně i k vaší terase. Usídlují se 
i v dutinách stromů, pařezech nebo 
v zemi. Nejčastěji útočí, pokud mají po-
cit, že jejich hnízdo jakkoli ohrožujete. 
Ještě než se rozhodnete každou vosu  
či sršeň, která se objeví na vaší zahradě 
či v domácnosti, zlikvidovat, pamatujte, 
že oba druhy hmyzu patří k těm 
užitečným, jež mají v přírodě důležité 
místo.

Pro případ, že nechcete likvidovat 
hnízdo, ale pouze se chránit před 
nezvanými návštěvníky, používejte 
zejména profesionální přípravky 
určené k odpuzování tohoto hmyzu. 
Odpuzujícími přípravky jsou repelenty, 
lapače a pasti, ale i například makety 
vosího hnízda. Často využívané jsou i 
„babské rady“, např. natření rámů dveří a 
oken octem, zapálení aromalampy či 
svíčky s citrusovou vůní, vyrobení jed- 
noduché pasti na vosy s pomocí lahve 
od piva, kde necháte část tohoto 
nápoje.

A jak postupovat, rozhodnete-li 
se pro likvidaci hnízda?

• Povolejte specializovanou firmu 
zabývající se dezinfekcí, dezinsekcí a 
deratizací, která zajistí odbornou 
likvidaci hnízda.

• V případě, že hnízdo ohrožuje veřejný 
prostor, volejte hasičský záchranný sbor 
na telefonní lince 150 nebo 112.

V případě, že se rozhodnete hnízdo 
zlikvidovat sami, uvědomte si, že 
se jedná o poměrně nebezpečnou 
činnost. Dodržujte následná dopo-
ručení:

• Likvidaci hnízda realizujte nejlépe 
velmi brzy ráno nebo pozdě večer, kdy 
není hmyz výrazně aktivní. 

• Pracujte rychle, abyste nedali vosám 
a sršním čas na vás zaútočit. 

• Vždy mějte připravenou „únikovou 
cestu“.

• Buďte oblečení od hlavy až k patě, 
ideálně v pevných, neprodyšných a 

silných materiálech, nezapomeňte 
chránit také obličej a oči.

• Používejte pouze specializované 
přípravky, které jsou přímo určené 
pro likvidaci hnízd, vždy si pečlivě 
nastudujte návod a postupujte v sou-
ladu s ním. 

• Nechcete-li vosy či sršně zabíjet, mů-
žete volně visící hnízdo (např. na větvi 
či trámu) odříznout a uzavřít do 
pytle či krabice. Následně jej odvezte  
na odlehlé místo mimo civilizaci, kde 
hnízdo zanechte.

• V případě, že vás poštípe více vos 
nebo sršní nebo vás štípnou do rizi-
kového místa (např. krk, dutina ústní), 
vyhledejte rychlou lékařskou pomoc. 

Nezapomeňte! 
Štěstí přeje připraveným!  

kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje
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Volejbal se přesouvá  
z tělocvičny pod širé nebe
Halovou sezonu jsme ukončili a nyní se 
přesouváme na antuku a také na písek. 
Krátce vám přestavíme naše plány  
na léto a také na nadcházející volej-
balovou sezonu 2022/2023.

Léto 2022
Hlavní akcí letošního léta bude již  
šesté volejbalové soustředění, které se 
bude konat opět v Lázních Libverda a to 
koncem léta. Vzhledem k dosavadním 
přihláškám je již teď jasné, že to bude 
prozatím nejpočetnější soustředění. 
Krom soustředění budeme také chodit 
1x týdně trénovat se staršími a mladšími 
žačkami na antukové kurty k loděnici.

I letos budeme také pořádat 2 turna-
je smíšených amatérských dvojic  
v beachvolejbale. Ty uspořádáme  
v areálu ZŠ ve Vratislavicích nad Nisou. 
Termíny jsou dané a to soboty 16. 7. a 
27. 8. Pokud by někdo ze čtenářů  
měl zájem se zúčastnit, může se ozvat 
na e-mail vrtule.frydlant@gmail.com. 
Jako vzpomínku přikládáme fotku  
z posledního soustředění a také z loň-
ského beachvolejbalového turnaje.

Plány na sezonu 2022/2023

Plány na následující sezonu jsou zatím 
otevřené, ale zdá se, že se bude jednat 
o přelomovou sezonu. A to především 
z pohledu počtu přihlášených soutěží. 
Pokud půjde vše podle předpokladů, 
mohli bychom přihlásit následující 
kategorie:

• Krajský přebor mladších žaček – 
čtyřky

• Krajský přebor starších žaček – šestky
• Český Pohár kadetek
• Krajský přebor kadetek / juniorek 

(sloučená soutěž dvou věkových 
kategorií)

• Krajský přebor mužů
• Amatérská Volejbalová Liga

Držte nám palce, ať nám vše vyjde. 
Pěkné léto všem.   

za Vrtule Frýdlant Matěj Drechsler
předseda spolku
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Občanská kronika
březen 2022

Vladimír Braun
Josef Valha
Miroslav Novotný
Jaroslav Maštálko
Bohuslav Tomo
Antonín Rokos
František Jakeš
Václav Ondřej
Božena Záhorová

Úmrtí
Vanessa Skrbková
Milan Pešák
Tobiáš Šimek
Jaroslav Říha
František Čulaga

Narození Sňatky

duben 2022

Miroslav Šlitr
Květa Vojáčková
Pavel Zinner
Jaromír Vorlíček
Jan Ježek
Radislava Hýblová

Úmrtí
Evelína Přibylová
Oliver Neuman
Mikoláš Kousek
Vanessa Davidová
Patrik Mazánek
Elizabeth Šrámková
Elena Bednářová

Narození Sňatky
Petr Belín + Šárka Maternová
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Frýdlant hostil po roce hasičskou 
soutěž ve vyproštění, domácí tým 
skončil třetí

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

Frýdlantské soutěžní družstvo v soutěži 
v předchozích letech dominovalo,  
s výjimkou roku 2018 vyhrálo všechny 
ročníky. V roce 2018 se mu ale nepodařilo 
splnit daný časový limit 20 minut a 
do pořadí tak nezasáhlo. Už o rok 
později však nezaváhalo a suverénním 
výkonem si vybojovalo opět prvenství. 
Předloni byla soutěž kvůli opatřením 
souvisejících s pandemií koronaviru 
bez náhrady zrušena. A loni vybojoval 
soutěžní tým ve složení Oto Pavlík, 
Petr Čuban, Stanislav Burgr a Jaroslav 
Němec pro Frýdlant opět zlato, díky 
čemuž postoupil na Mistrovství ČR 
ve vyprošťování u dopravních nehod 
jednotek sborů dobrovolných hasičů 
obcí, ze kterého z Prahy odjížděl se 
stříbrnými medailemi. 

Letos však soutěžní pokus ve Frýdlantu 
týmu ve stejném složení nevyšel 
ideálně. „Náš scénář nám předurčil 
poměrně komplikovaný vstup do auto-
mobilu přes zadní dveře, který byl 
časově náročnější a bohužel nám pak 

Krajskou soutěž jednotek sborů dobrovolných hasičů Libereckého kraje ve vyprošťování zraněných osob z ha- 
varovaných vozidel hostil v sobotu 14. května 2022 Frýdlant. Do klání o nejlepší umístění se zapojilo pět jednotek 
sborů dobrovolných hasičů kraje. Nejlépe si vedlo soutěžní družstvo z Lomnice nad Popelkou. Domácí tým skončil  
na místě třetím. Událost se tradičně konala v areálu hasičské zbrojnice v Okružní ulici za účasti ředitele HZS LK  
plk. Ing. Jana Hadrbolce, starosty města Frýdlantu Jiřího Stodůlky, místostarosty Ing. Dana Ramzera a delegátky  
za SH ČMS Kateřiny Slavíkové.
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naskakovaly trestné body. I když jsme 
časový limit stihli a pacienta dostali  
z automobilu v určených dvaceti minu-
tách, na prvenství to tentokrát nestačilo. 
Úroveň soutěže navíc neustále stoupá 
spolu s kvalitní přípravou soupeřů. Nez- 
bývá nám než vítězné Lomnici nad 
Popelkou popřát k zaslouženému vítěz- 
ství,“ říká velitel frýdlantského soutěž-
ního družstva Oto Pavlík.

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

1. místo – JSDH Lomnice nad Popelkou
2. místo – JSDH Železný Brod
3. místo – JSDH Frýdlant
4. místo – JSDH Rokytnice nad Jizerou
5. místo – JSDH Jablonec nad Nisou –  
 Jablonecké Paseky  

mp
Foto: Ing. Jaromír Mottl
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Je tu červen, už jen pár týdnů zbývá do 
započetí prázdninových dobrodružství. 
Ale než prázdniny oficiálně odstartují, 
je potřeba aktuální školní rok zakončit. 
Jak jinak než vysvědčením. Den, kdy 
se předává onen papír plný známek, je 
velkou událostí nejen pro děti, ale i pro 
rodiče samotné. Co asi mé nezbedné 
dítko přinese domů za známky? Ať už 
budou na vysvědčení samé biče, nebo 
se tam zatoulala nějaká ošklivá známka, 
dejte vašim dětem najevo, že oceňujete 
jejich snahu a  motivujte je do dalších 
ročníků malou odměnou. Přemýšlíte, 
co svým malým nezbedníkům darujete 
za vysvědčení? Co takhle knihu nebo 
společenskou hru? Obojí je zábavné 
a zažijete u nich spousty dobrodružství. 
U  různých her se navíc zabaví celá 
rodina! A  taková kniha za vysvědčení 
může být nepostradatelnou výbavou na 
letní prázdniny pro každého vášnivého 
čtenáře. Ať vyberete jakoukoliv knihu, 
každá navíc přináší možnost zdokona-
lit se ve čtení a  v  novém školním 
roce možnost zazářit. Hola, hola, 
dobrodružství volá!

Než ale vysvědčení nastane a  začnou 
prázdniny, představíme vám knižní 
prázdninovou nadílku z  frýdlantské 
knihovny pro dětské čtenáře, nabídku 
akcí, besed a setkání.

Hned z  kraje měsíce 2.  6.  2022 
odstartujeme: ČTIVÉ KLUBKO   
S KNIHOMOLEM
V  rámci BOOKSTARTU  – S  knížkou 
do života se budeme pravidelně 
setkávat v  knihovně s  rodiči 
a  nejmenšími dětmi od 0-3 roků. 
Vždy 1. ČTVRTEK V  MĚSÍCI od 9:30-
11:00.
Můžete se těšit na: ČTENÍ, POVÍDÁNÍ a 
DALŠÍ AKTIVITY.

Knihomol 6/2022

V  úterý 7.  6.  2022 je připraveno 
tradiční PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE. 
Naším hostem bude spisovatelka 
Ivana Peroutková, která píše nejen 
pro malé čtenáře, ale i  pro teenage-
ry a  dospělé. Její prvotinou je kniha 
Na vahách života. Je také autorkou 
mimořádně úspěšné série o  holčičce 
Aničce. Menší čtenáři si oblíbili také její 
minidetektivky Ukradená cukřenka a   
Ukradený prsten ze série Frantík, malý 
detektiv.

Letošní Pasování na čtenáře má 
dva termíny. Aby o  svou slavnostní 
chvíli nebyli ošizeni prvňáčci, kteří se 
nemohou zúčastnit prvního termínu, 
je pro ně připraveno pasování o  týden 
později, v úterý 14. 6. 2022.

Na druhé PASOVÁNÍ jsme přizvali 
frýdlantskou rodačku Lenku Jake-
šovou, učitelku, autorku pohádek a 
písniček pro děti. Popasovat malé 
čtenáře pravým mečem přijde kolega 
knihovník Petr Praun.

Věříme, že tradice „PASOVÁNÍ NA 
ČTENÁŘE“ dokáže děti ke čtení knížek 
přivést. Čtení je radost, kterou můžeme 
sdílet společně. V  knihách se dá najít 
zábavné poučení i poučná zábava.

I  těmito slovy zveme od roku 2020 
v  rámci projektu BOOKSTART  – 
S  knížkou do života „novopečené“ 
rodiče a  jejich ratolesti do knihovny. 
Červnem startujeme, jak už jsem se 
zmínila v pozvánce,
 

ČTIVÉ KLUBKO 
S KNIHOMOLEM

Spolu s vámi rodiči a vašimi miminky a 
batolaty se budeme společně setkávat 
pravidelně vždy první čtvrtek v  měsíci 

nad knihou MÁMOU HRAVĚ, 99 
NÁPADŮ, JAK SI HRÁT S  MIMINKEM. 
Budeme si opravdu hrát, vyprávět 
a  taky hlavně ČÍST! Půjdeme postupně 
od obrázků k  příběhům a  budeme 
děti učit lásce ke knihám. Tak přijďte  
do KNIHOVNY! Najdete zde tipy na 
knížky pro ty úplně nejmenší, knížky 
pro předškoláky, malé i  velké školáky. 
Koho jiného vést k lásce ke knihám, než 
právě děti?

Víte co pořídit svým dětem od jed-
noho roku? No přece leporela! Ale ne 
ledajaká obyčejná, ale ta s  okénky,  
kde najdou spoustu další skryté zábavy.

A proč leporela?
• poskytují první čtenářské   
 zkušenosti
• rozvíjejí slovní zásobu
• podporují fantazii a představivost
• napomáhají dětem se rozmluvit
• rozvíjejí motorické dovednosti
• procvičují paměť a postřeh

Závěrem chci předat vzkaz od spis-
ovatelek dětských knížek k  jejich čte-
nářům, dětem:

„V  knihách se dá najít zábavné poučení 
i  poučná zábava. Byly bychom rády, 
kdybyste dokázaly na knihu pohlížet 
jako na svého nejlepšího přítele i  učitele 
zároveň. Knihy budou vznikat jen tehdy, 
pokud se najdou spisovatelé, kteří je 
napíší. A  ti budou tvořit jen v  případě, 
že budou mít pro koho psát, tedy pokud 
budou mít čtenáře. Vy, milí čtenáři, jste 
pro budoucnost knih tím nejdůležitějším 
článkem a  proto nezbývá než si přát, 
aby dětem láska ke čtení vydržela  
po celý život!“

To si přejeme i  my KNIHOVNÍCI. 

Kniha za vysvědčení - kniha na prázdniny
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máme mnoho knižních NOVINEK, 
třeba to bude právě váš tip pro knížku  
za vysvědčení!   

Za Městskou knihovnu Frýdlant  
Radka Wittmayerová

Vydejte se po tajemných stopách 
KNIH a zlepšete se ve čtení!
A co slíbené tipy na KNÍŽKY ZA VYSVĚD-
ČENÍ? Přijďte se podívat  do KNIHOVNY, 
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Hospic sv. Zdislavy - aby byl 
život dobrý až do konce

Sestřičky a lékaři pravidelně jezdí  
do domácnosti, poskytnou radu i po-
mocnou ruku při péči o nevyléčitelně 
nemocného. Jsou k dispozici 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu a když je potřeba, 
kdykoli přijedou za nemocným a jeho 
rodinou. V situaci, kdy se příbuzní 
nemohou postarat sami doma, mohou 
využít služby lůžkového hospice. Ten 
je umístěn v nově zrekonstruované 
budově bývalého dětského domova 
v samém centru Liberce, doslova pár 
desítek metrů od terminálu městské 
hromadné dopravy Fügnerova a 
obchodního centra Fórum. Ačkoli je 
objekt hospice v centru, není zatížen 
hlukem, neboť je téměř ze všech stran 
chráněn zelení či vysokými budovami. 

O nemocného pečuje tým profesionálů 
tvořený lékaři, všeobecnými sestrami, 
ošetřovateli a sociálními pracovníky.  
V budově hospice je 28 jednolůžkových 
pokojů s vlastní koupelnou, televizí a  
bezdrátovým internetem. Pokoj je 
možné dovybavit dle přání pacienta. 
Cílem je přiblížit mu domácí prostředí 
tak, aby se cítil co nejlépe. S nemocným 
může pobývat rodina či jiná blízká 
osoba 24 hodin denně 7 dní v týdnu.  
I návštěva čtyřnohého mazlíčka je 
vítána. V hospici naleznete i kapli, 
klidný a důstojný prostor k rozhovoru 
s rodinou či duchovními, kteří sem 
pravidelně dochází.

Důležitou součástí hospice jsou dobro-
volníci. Nezištně pomáhají a podílejí se 
na nejrůznějších činnostech, např. na 
provozu čajovny a recepce, docházejí 
k lůžku pacienta a jsou nápomocní  
při společenských akcích. Hospic nabízí 
také odlehčovací (respitní) službu, která 
je určena rodinám pečujícím o svého 
nemocného v domácím prostředí.  
Na určitou dobu má jejich blízký  
v hospici veškerou péči a oni si mohou 
na chvíli odpočinout. 

Hospic nemocnému garantuje, že 
nebude trpět nesnesitelnou bolestí,  
že bude zachována jeho lidská 
důstojnost a nezůstane sám. Mnoho 
pozitivních ohlasů na naši práci nám 
ukazuje, že tuto hospicovou preambuli 
se nám daří naplňovat: „Chtěla bych 
touto cestou z celého srdce poděkovat. 
Vaše pomoc nám umožnila nechat si 
maminku doma a být s ní do poslední 
chvíle. Stihli jsme jí říct, jak moc ji máme 
rádi, jak nám bude chybět a naposledy 
jsme si společně zazpívali… Hospic nám 
pomohl utišit bolesti a my nebyli nuceni 
dát maminku do nemocnice, kam tolik 
nechtěla. Pomohli jste nám najít cestu v 
bolesti. Díky, Nikola.“

Pokud máte zájem o služby hospice 
nebo o bližší informace neváhejte 
kontaktovat poradnu hospice na 

Věděli jste, že 8 lidí z 10 si přeje prožít své poslední chvíle se svými blízkými nebo přímo doma? A právě proto  
existuje Hospic sv. Zdislavy. Stará se o nevyléčitelně nemocné, jejichž život se chýlí ke konci. Hospic poskytuje  
paliativní péči, která zmírňuje bolest a další tělesná i duševní strádání provázející nemoc. 

telefonním čísle: 605 11 13 13. Můžete 
nás také navštívit v pátek 17. června 
2022 v 17.00, kdy se na nádvoří hospice 
koná Benefice pro hospic. Vystoupí 
mladý houslista Daniel Matejča, 
liberecký písničkář Kuba Horák a 
Severáček, liberecký dětský sbor ZUŠ. 
Vstupné je dobrovolné a celý výtěžek 
bude věnován ve prospěch hospice. 
Jste srdečně zváni.   

Bližší informace:
Mgr. Jana Matyášová
Vedoucí fundraisingu
730 182 714
jana.matyasova@hospiczdislavy.cz
www.hospiczdislavy.cz
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„V červnu bude mít Městská 
policie Frýdlant až 6 strážníků 
a bude sloužit denně,“ říká její 
velitel Petr Šantavý
Od začátku května můžeme v ulicích 
Frýdlantu potkávat hlídku Městské 
policie Frýdlant. Ta byla ve Frýdlantě 
oficiálně zřízena na začátku tohoto 
roku poté, co Liberec odmítl nadále 
své strážníky do Frýdlantu posílat, a 
město usoudilo, že se bez strážníků 
kvůli zachování veřejného pořádku 
neobejde. Zřídilo proto vlastní 
městskou policii. Zatímco v květnu 
sloužila opravdu jen jedna dvojice 
strážníků, v červnu už se bude ve službě 
střídat až šest strážníků. A dva z nich 
mají navíc jako parťáka ještě služebního 
psa. Jak bude Městská policie Frýdlant 
od června fungovat, jaké má vybavení a 
co ve Frýdlantě nejčastěji řeší a bude 
řešit? To nám v rozhovoru prozradí 
velitel Městské policie Frýdlant Petr 
Šantavý. 

Na začátek vás požádám, abyste 
se čtenářům trochu profesně před-
stavil. 

Jmenuji se Petr Šantavý, je mi 35 let a 
k městské policii jsem nastoupil v roce 
2008. Tenkrát konkrétně k městské 
policii v Praze, na odbor hlídkové 
činnosti. Sloužil jsem tehdy na Černém 
Mostě. Následně jsem přešel na službu 
okrskáře a měl jsem přidělen okrsek Na 
Lehovci a později okrsek v Běchovicích. 
Poté jsem se rozhodl, že se vrátím do 
svého rodného kraje a stal jsem se 
strážníkem v Liberci, kde jsem pracoval 
jako okrskář ve Vratislavicích nad 
Nisou. Když Frýdlant vyhlásil konkurz 
na velitele své nově vznikající městské 
policie, šel jsem do toho a ono to vyšlo. 
Takže teď jsem tady ve Frýdlantu a 
tvořím si tým, se kterým budeme ve 
Frýdlantu pracovat a sloužit. 

Znal jste Frýdlant ze své služby 
strážníka v Liberci?

Ano, jednu dobu jsem ve Frýdlantě 
sloužil poměrně často. Byl jsem sice 
okrskářem ve Vratislavicích nad Nisou, 
ale v době dovolených či nemocens-
kých jsem jezdil sloužit i do Frýdlantu. 
Takže město dobře znám.  

Pojďme teď tedy k fungování 
Městské policie Frýdlant. V úvodu 
zaznělo, že v květnu jste s kolegou 
sloužili sami jednu hlídku. Jak často 
jste byli v ulicích a jaká byla náplň 
vaší činnosti?

V tom prvním měsíci jsme především 
prováděli kontroly veřejného 
prostranství, dodržování veřejného 
pořádku, sbírali jsme použité injekčních 
stříkačky, pomáhali zajistit bezpečné 
přecházení dětí přes silnice v blízkosti 
školy v Bělíkově ulici před ranním 
vyučováním a samozřejmě jsme byli 

k dispozici občanům na oznámení 
během denní služby. Sloužili jsme 
dvanáctihodinové směny čtyři dny  
v týdnu. 

Jak je to se službami teď v červnu?

Teď od června už bude každý den  
v práci jedna z hlídek na 12 hodinovou 
směnu. Někdy to bude v noci, někdy 
to bude přes den, ale každý den by  
v ulicích Frýdlantu měl půl dne někdo 
sloužit. Vlastně to bude podobné jako v 
době, kdy ve Frýdlantu končila městská 
policie Liberec. Také tu každý den někdo 
byl, ale jen na půl dne, někdy na denní a 
někdy na noční službu. 

Kolik má od června Městská policie 
Frýdlant strážníků?

V současné době máme 5 strážníků  
s platným osvědčením, kteří se ve službě 
budou střídat, a šestý se připravuje 
na zkoušky strážníka. Skládat je má  
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v první půlce tohoto měsíce. Prioritou 
je, aby byli v každé službě 2 strážníci, 
ale může se stát, že někdy bude strážník 
sloužit i sám, popřípadě bude ve službě 
strážník se psem. Máme totiž přijaté i 
dva psovody, i když platné zkoušky jak 
pro strážníka psovoda, tak pro psa, má 
zatím jen jeden. Druhý je bude, jak už 
jsem říkal, skládat teď v červnu. 

Jaká je výhoda strážníka, který je 
zároveň psovodem a slouží se psem?

Výhodou je především to, že při jed-
nání v krizových situacích je pes pro 
strážníka podporou. Strážník díky psovi 
může sloužit i sám, protože pes dokáže 
strážníka spolehlivě ohlídat, ti psi 
jsou cvičení na to, aby při komunikaci 
strážníka s osobou svého psovoda 
hlídali, znají povely, podle kterých se 
mají chovat, podle kterých mají jednat. 
A jsou jednoznačně autoritou, málokdo 
se s těmito vycvičenými většími ple-
meny chce pouštět do křížku. 

Jaký je ideální počet strážníků 
Městské policie Frýdlant?

Ideální stav máme tabulkově nastavený 
na 8 strážníků + velitel, tedy 9 strážníků. 
V tomto stavu dokážeme ve Frýdlantě 
zajistit nepřetržité služby 24 hodin 
denně, 7 dní v týdnu.  Samozřejmě se 
ale i v případě plného personálního 
obsazení může stát kvůli nemoci či do-
voleným, že nás bude ve službě méně 
a některý den se třeba nebude sloužit. 
To ale potom budu služby plánovat tak, 
aby byly i přesto obsazené exponované 
časy, kdy se dají očekávat nějaké 
potíže nebo rušení veřejného pořádku. 
Takovými časy jsou například páteční 
či sobotní večer, kdy se chodí lidé 
bavit a když to přeženou, naší služby je  
ve městě potřeba víc, než v jiné večery. 

Kde má městská policie Frýdlant 
služebnu?

Služebnu máme na stejném místě, jako 
byla dříve služebna městské policie 
Liberec, na náměstí T. G. Masaryka  
v č.p. 99. K dispozici máme 2 místnosti, 
jedna slouží jako kancelář, druhá jako 
sklad a šatna s kuchyňkou zároveň. 

Jak se rozšiřuje náplň vaší práce teď 
v červnu, kdy vás bude, pokud šestý 
strážník složí zkoušky, o 4 více, než  
v květnu?

Dnes už máme stejnou náplň práce, 
jako všechny ostatní městské policie. 
Zaměřujeme se především na hlídkovou 
činnost, provádíme namátkové kontroly 
především se zaměřením na veřejný 
pořádek a dodržování parkování, nadále 
dohlížíme na bezpečnou cestu dětí 
do školy na přechodech před školou. 
Ale záběr naší činnosti je samozřejmě 
daleko širší. Budeme například také 
pořádání tematické besedy s městskou 
policií s preventivním působením. Na-
příklad v červnu je plánována beseda 
pro DPS Frýdlant.

Jistě využíváte i městský kamerový 
dohlížecí systém Frýdlantu. 

Ano, máme ho k dispozici, na služebně 
sledujeme dění ve městě na dvou 
monitorech. A můžeme nejen sledovat 
aktuální dění, ale také záznamy  
z kamer přehrávat zpětně. Do budoucna 
plánujeme, že budeme mít kamerový 
systém k dispozici i ve služebním vozidle 
na tabletu. Abychom mohli i během 
zákroku například sledovat, když někdo 
ujíždí a jakým směrem, nebo abychom 
mohli sledovat rozhledově větší část 
města. Nebo například když pachatel 
zakládá třeba černou skládku v okrajové 
části Frýdlantu, aby to strážníci mohli 
zaznamenat na kameře a pak teprve 
tam vyjet a nemuseli trávit delší čas 
mimo centrum města. 

Jaké jsou podle vás největší 
problémy Frýdlantu?

Frýdlant má asi největší problém  
s veřejným pořádkem. Bylo to vidět 

začátkem roku, kdy tu několik měsíců 
strážníci nepůsobili. Ta hlídková činnost 
a dohled nad veřejným pořádkem – 
to tu prostě chybělo. Je také potřeba 
dělat preventivní činnost kvůli vy-
krádání, ať už zahrádkářských kolonií 
či zemědělských stavení, dělat taky 
preventivní činnost kvůli zvýšenému 
průjezdu vozidel skrz město, aby byla 
zachována klidná a bezpečná doprava. 
Jako i další města trápí Frýdlant doprava 
v klidu, tedy zastavování a parkování 
řidičů na zákazu zastavení, na veřejné 
zeleni, i když to není tak časté jako  
v jiných městech. 

V prvních měsících tohoto roku, 
kdy byl Frýdlant bez strážníků, se i 
na město obracely často maminky 
malých dětí s tím, že jsou především 
v parcích poházené použité injekční 
stříkačky. Teď se mohou, počítám, 
obracet na vás. 

Určitě mohou. Máme k dispozici boxy 
pro sběr nebezpečného odpadu, 
sběr použitých injekčních stříkaček 
provádíme a děláme k tomu i potřebnou 
statistiku. Ale zároveň pro Frýdlant  
v pondělí a středy funguje K-centrum, 
kdy jeho terénní pracovníci aktivně 
obcházejí město a kontrolují místa, kde 
se stříkačky nacházejí nejčastěji. Takže 
lidé se mohou obracet jak na ně, tak na 
nás. 

Jak a kde vás vlastně mohou 
obyvatelé Frýdlantu kontaktovat? 

V době služby je v provozu náš mobilní 
telefon, jehož číslo je 724 179 390. Stačí 
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na něj zavolat či napsat sms zprávu. 
K dispozici občanům je také mailová 
adresa: mp@mu-frydlant.cz a v květnu 
jsme spustili facebookovou stránku 
Městská policie Frýdlant. I sem nám 
mohou lidé například prostřednictvím 
messengeru psát. No a v neposlední 
řadě nás mohou také přímo oslovit 
na ulici, mají-li nějaký problém, se 
kterým jim můžeme pomoci. V případě 
organizačních záležitostí se mohou 
lidé obracet přímo na mě na mail: petr.
santavy@mu-frydlant.cz nebo na můj 
telefon 720 066 497. 

Nedá mi to se nezeptat, když máte 
zkušenosti ze služby ve Frýdlantě i  
v Liberci, v čem se tyto služby liší?

Já jsem pracoval na okrsku Vratislavice 
nad Nisou, kde byla práce podobná té  
ve Frýdlantě. Jsou to místa, kde se lidé 
více znají a tím je pro nás práce 
jednodušší. Jiné je to u velkých měst, 
třeba přímo Liberce, kde je velká 
anonymita a velká výměna cizinců 
nejen mimo republiku, ale i z jiných 
měst. Lidé se schovávají za anonymitu, 
nemají takové zábrany, jako když jsou 
v tom místě známí. Chovají se prostě 
jinak, často hůře. 

Jaké vybavení strážníci Městské 
policie Frýdlant mají? 

Teď v červnu už máme k dispozici 
téměř veškeré vybavení. Dá se rozdělit 
na dvě kategorie. První kategorií 
je osobní vybavení, to je to, co má 
strážník na služebním opasku nebo na 
taktické vestě. Sem spadají základní 
prostředky pro sebeobranu. Je tam 
zbraň, teleskopický obušek, obranný 
sprej, služební pouta, svítilna. Druhou 
kategorií je vybavení, které je součástí 
služebny nebo služebního vozidla, to 
mají strážníci společné. Tam patří třeba 
velká svítilna, alkohol testery, testery na 
drogy, odchytová tyč na odchytávání 
zvířat, celkové vybavení s klecí a 
rukavicemi, výstražná světla, přenosné 
kužely pro označení dopravní nehody 
či výmolu ve vozovce a samozřejmě 
automobil. Ten bychom měli mít 
k dispozici v září či říjnu. Na tyhle 
úzkoprofilové vozy s přesnou specifikací 
je dlouhá čekací doba. 

Budete mít nějaké nové či speciální 
vybavení služebny?

Na služebně žádné speciální vybavení 
mít nebudeme. Ale budeme mít 

speciální vybavení ve svých mobilních 
zařízeních, software pro práci městské 
policie nazvaný MP manager. Tohle 
zařízení je v dnešní době pro strážníky 
velmi zásadní. U většiny pokut je 
potřeba ověřit si recidivu a až na základě 
toho přistupovat k dalšímu šetření, 
potřebujeme si ověřit totožnost člověka, 
se kterým jednáme nebo naopak 
musíme předávat naše statistiky dál na 
město nebo zadávat poznatky přímo do 
systémů, se kterými pracujeme. Dnes 
už prostě bez vhodného softwaru MP 
manager nemůžeme pracovat. Muselo 
by se to vše přepisovat ručně, museli 
bychom někde z ulice volat státní 
policii, aby přijela a provedla lustraci a 
podobně. To by pro nás bylo dost 
nepraktické. Systém MP manager běží 
na jakémkoli telefonu nebo tabletu, 
takže ho máme ve všech mobilních 
zařízení a také na služebním počítači, 
kde máme dokonce rozšířenou verzi 
pro složitější editace.   

mp
Foto: mp

Zemědělská olympiáda 2022

„Do Zemědělské olympiády žáků střed-
ních škol se letos zapojily zemědělské školy  
z Horek nad Jizerou, Kostelce nad Orlicí, 
Světlé nad Sázavou, Humpolce, Frýdku-
Místku a samozřejmě se jí účastnil i tým 
naší školy. Celkový počet účastníků byl 
sice nižší, než při posledním konaném 
ročníku v roce 2019, nicméně to na kvalitě 
soutěže nic neubralo. Věřím, že až se 
situace kolem koronaviru uklidní úplně, 
vrátí se k nám i účastníci ze zahraničí a 
počet soutěžících opět vzroste,“ říká 
ředitel pořádající Střední školy hospo-
dářské a lesnické Frýdlant Ing. Miroslav 
Kudrna. 

Ve středu 20. a ve čtvrtek 21. dubna 2022 proběhla ve Frýdlantu po tříleté pauze způsobené nemocí Covid-19 a 
vládními opatřeními proti pandemii této choroby opět Zemědělská olympiáda žáků středních škol. Soutěž už  
po patnácté pořádala Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant. Letos se do klání zapojilo šest zemědělských 
škol z celé republiky, jejichž zástupci své dovednosti prokazovali opět v sedmi soutěžních disciplínách. Součástí 
druhého soutěžního dne byl ve čtvrtek také doprovodný program pro veřejnost v prostorách Naučné zemědělské 
stezky nad pracovištěm v Zámecké ulici. Pro děti i dospělé byly připraveny zábavné soutěže, nechyběla ani výstava 
hospodářského zvířectva.
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Celkem 23 soutěžících, mezi nimiž 
byly i dvě dívky, muselo během dvou 
dnů zvládnout hned sedm disciplín. 
„Ve středu si týmy odbyly jízdu zručnosti 
kolovým traktorem s dvouosým přívěsem, 
poznávací test plodin, plemen zvířat a  
materiálů, didaktický test znalostí a 
nastavení výsevu na secím stroji. Ve 
čtvrtek pak sedlácký trojboj, který 
je složen z ručního dojení, převozu 
pytlů kolečkem a odhadu hmotnosti, 
pak ukázali svou zručnost při práci  
s manipulátorem a poslední disciplínou 
byla výměna pneumatiky,“ říká zástupce 
ředitele Střední školy hospodářské a 
lesnické Frýdlant Jaroslav Palarec. 

Doprovodný program si do prostor 
Naučné zemědělské stezky přišlo i přes 
nepřízeň počasí užít více jak 700 dětí, 
žáků a veřejnosti z celého Frýdlantska.

„Těší mě, že se vše zase vrací do nor-
málních kolejí a mohli jsme být zase 
svědky takovéto skvělé soutěže pro žáky 
zemědělských škol z celé republiky a 
že si naši obyvatelé mohli užít skvělý 
doprovodný program. Moc děkuji škole a 
všem jejím zaměstnancům, kteří se  
na přípravě této soutěže podíleli, že takto 
krásně reprezentují naše město. A pevně 
doufám, že tradice pořádání zemědělské 
olympiády už nebude pro příště ničím 
přerušena,“ uzavírá starosta Frýdlantu 
Jiří Stodůlka.

A jak klání žáků zemědělských škol na-
konec dopadlo?

Pořadí družstev:

1. místo ČZA Humpolec
2. místo SZŠ a SOU Kostelec nad Orlicí
3. místo SŠHL Frýdlant

Pořadí jednotlivců – chlapci

1. místo Širgel Matúš – SŠHL Frýdlant
2. místo Rosecký Jakub 
  – ČZA Humpolec
3.  místo Bína Ondřej – ČZA 
 – Světlá nad Sázavou

Pořadí jednotlivců – dívky

1.  místo Grsešová Kristýna  
 – SOŠ Frýdek-Místek
2. místo Reindlová Barbora  
 – SOŠ a SOU Horky nad Jizerou    

mp
Foto: mp, Petr Bíma

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | červen 2022

33



Po třech letech se mohl 
znovu uskutečnit Jarní hop

„Na tuhle oblíbenou taneční sešlost do- 
razilo letos 120 seniorů ze všech tří 
měst. K tanci a poslechu jim opět hrála 
kapela Fband, která nás akcemi provází 
pravidelně a senioři si jí velmi pochva- 
lují,“ říká matrikářka Městského úřadu 
ve Frýdlantu Ivana Sitzberger, která 
má akce pro seniory ve Frýdlantu  
na starosti. 

Těch, kteří odpoledne na Jarní hop 
2022 dorazili v modré, bylo dost. „Byl 
jsem překvapen, jak si senioři se zadá-
ním pohráli. Některé masky byly opravdu 
dovedené k dokonalosti. Především naši 
frýdlantští senioři pojali akci jako karne-
val a měli různé převleky. Bezkonku-
renčně nejpropracovanější masky měli 
Baráčníci, kteří byli přestrojeni za šmoulí 
rodinu, ve které nechyběl ani Gargamel,“ 
usmívá se místostarosta Frýdlantu Dan 
Ramzer. 
Baráčníci se svou šmoulí rodinou obsa- 
dili jasně první místo v soutěži o nej- 
lepší masku, druhá příčka patřila 
roztleskávačkám Marii Korečkové, Věře 
Vokurkové a Marii Skalické a bronzová 
příčka patřila modrým manželům 
Stodůlkovým. Vyhlašoval se také nej- 
lepší taneční pár, kterým se stali 
jablonečtí Ladislav Dvořák a Helga 
Kolářová. 

Během odpoledne a večera si všichni 
užili i vystoupení tanečního kroužku 
Maya a taneční skupiny Smědavanka.  
A díky F-bandu si nakonec zatančili 
úplně všichni. 

Atmosféra už sedmého Jarního hopu 
byla opět velmi přátelská, seniorské 
kluby ze všech tří měst se již dobře 
znají a po tříleté pauze byla radost  
ze společného setkání o to větší.    
mp
Foto: Jaroslav Appeltauer

Ve znamení modré barvy byla ve čtvrtek 28. dubna 2022 v restauraci U Vohnoutů v Předláncích na Frýdlantsku 
taneční společenská akce spřátelených seniorských klubů z Frýdlantu, Liberce a Jablonce nad Nisou nazvaná Jarní 
hop. Tématem totiž byla právě modrá, jakkoli pojata. Jarní hop si aktivní senioři mohli užít po tříleté přestávce, 
způsobené pandemií koronaviru a vládními opatřeními, která tato pandemie přinesla. O to víc si Jarní hop 2022 
všichni užili. 
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Instalace a posvěcení 
sv. Kříže

Dne 15. května 2022 byl páterem Artu-
rem z našeho katolického Děkanství a 
za účasti komunity věřících posvěcen 
nový sv. Kříž, který je umístěn na cestě 
z Frýdlantu do Krásného Lesa.

Tradice potvrzuje, že sv. Kříž byl insta-
lován na památku malé kapličky z 19. 
století, která byla součástí staré poutní 
cesty z Krásného Lesa do Frýdlantu, jíž 
přicházeli věřící na výroční katolické 
poutě do našeho města.

Kaplička byla  minulým režimem zli-
kvidovaná, ale na její památku byl  
v 70. letech minulého století postaven 
sv. Kříž, na kterém již zapracoval zub 
času, a proto byl čas ho nahradit novým.

Nově instalovaný sv. Kříž bude znovu 
věřícím symbolizovat velikost Ježíše 
Krista a ostatním připomínat něco  
z bohaté historie našeho města a jeho 
okolí.    

Foto a text: Zdeněk Sivek
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Dospělý syn ubližoval své matce, 
proto byl policejně vykázán
Intervenční centrum pro osoby ohrože-
né domácím násilím poskytuje svoje 
služby lidem žijícím v Libereckém kraji 
již od roku 2007. Je součástí Centra  
intervenčních a psychosociálních 
služeb Libereckého kraje, p. o., pod 
které patří též Linka důvěry v Liberci a 
Poradna  pro rodinu, manželství a 
mezilidské vztahy v Liberci, Jablonci 
nad Nisou a České Lípě. 

Hlavním pracovištěm intervenčního 
centra je Liberec, ale pro potřeby 
klientů působíme i na detašovaných 
pracovištích v České Lípě, v Jilemni-
ci a ve Frýdlantu. V odůvodněných  
případech v souvislosti s vykázáním 
násilné osoby můžeme dojet za klien-
tem v rámci terénní služby přímo  
do jeho bydliště.

Intervenční centrum pracuje s klienty 
staršími 16 let, kteří nás sami osloví  
s prosbou o pomoc nebo s těmi, které 
kontaktujeme s nabídkou pomoci 
my, a to na základě policií zaslaného 
úředního záznamu o vykázání. Mnohdy 
nás kontaktují také příbuzní nebo 
známí ohrožených osob, kteří se ptají 
na možnosti pomoci nebo na to, co 
konkrétně oni mohou pro ohroženou 
osobu udělat.

Co je policejní vykázání?

Policie České republiky má od roku 
2007 oprávnění vykázat násilnou 
osobu ze společného obydlí na dobu 
10 dní. Intervenční centrum od policie 
po vykázání obdrží úřední záznam o 
vykázání a právě v tomto okamžiku 
začíná zákonem uložená činnost 
intervenčního centra. Jeho pracovníci 
kontaktují do 48 hodin ohroženou 
osobu a nabídnou jí bezplatnou pomoc: 
sociálně právní poradenství, poskytnou 
krizovou intervenci, zprostředkují 

kontakt s jinými odborníky, doporučí 
opatření pro bezpečnost a ochranu 
nebo pomohou se zpracováním 
soudních návrhů. Intervenční centrum 
spolupracuje s Policií ČR, s orgány 
sociálně-právní ochrany dětí a dalšími 
službami a institucemi. Snaží se podpo-
řit klienta, aby byl schopen vlastními 
silami aktivně řešit svou situaci.

Intervenční centrum je jediná sociální 
služba, která je ze zákona navázaná  
na institut vykázání.

Co je to domácí násilí?

Domácí násilí je opakující se a stupňují-
cí se dlouhodobé násilí, které probíhá 
mezi lidmi, kteří spolu sdílí domácnost. 
Násilí je skryté očím veřejnosti, děje se 
doma za zavřenými dveřmi. Role jsou 
jasně rozděleny a nemění se – jeden je 
násilník a druhý je napadán. Domácím 
násilím nejsou jednorázové spory a 
hádky ani vzájemné potyčky mezi 
partnery.

K domácímu násilí nemusí docházet 
jenom mezi manželi či partnery, 
násilí probíhá i mezi sourozenci, spo-
lubydlícími, mezi rodiči a jejich dětmi. 
Násilí nepáchají jen muži na ženách, ale 
i ženy na mužích, ohroženými osobami 
jsou i senioři a děti.

Násilí má mnoho podob – fyzické, 
psychické, ekonomické, sexuální nebo 
sociální izolace, často dochází k jejich 
vzájemné kombinaci.

Pro lepší představu – domácím násilím 
jsou situace, kdy blízká osoba žijící  
s vámi ve společné domácnosti dělá 
jednu nebo více z těchto věcí:
• opakovaně uráží a ponižuje vás před  
 ostatními lidmi,
• zakazuje vám styk s přáteli a s vaší  
 rodinou,

• kontroluje veškeré vaše finance,
• vyhrožuje vám a zastrašuje vás,
• fyzicky vám ubližuje,
• nutí vás k sexuálním praktikám, které  
 se vám nelíbí,
• ničí vaše věci,
• je ve vztahu majetnická a žárlivá,
• požaduje naprostou kontrolu nad  vším,  
 co děláte.

Pro frýdlantský region funguje de-
tašované pracoviště intervenčního 
centra na adrese Míru 1407, Frýd-
lant. Objednat se lze na telefonu  
482 311 632 nebo 776 776 501. 

Více informací naleznete na stránkách 
www.cipslk.cz v záložce Intervenční 
centrum Liberec.

Příběh Jany T.

Janě je 69 let, je ve starobním důchodu a 
trpí vleklými zdravotními obtížemi.  
V jejím starém domku s ní žil dospělý 
syn, který byl dlouhodobě v invalidním 
důchodu. Syn Jany pil denně alkohol, 
kouřil marihuanu, pravděpodobně uží-
val i jiné návykové látky. Svůj invalidní 
důchod vždy velmi rychle utratil za své 
potřeby. Své matce nikdy nepomáhal, 
celé dny se potloukal venku s kamarády, 
domů se pak vracel opilý, pod vlivem 
návykových látek, nevěděl, co dělá.  
K matce byl sprostý, bil ji, strkal do ní, 
rozbíjel zařízení domu. Jana mnohdy 
viděla, že je syn v takovém stavu, že ji 
ani nepoznává.

Již v minulosti byl syn Jany z důvodu 
domácího násilí z domácnosti vykázán. 
Jana ho však vždy vzala zpět domů, 
vždy mu pomohla, vždy doufala, že se 
syn změní k lepšímu. Dokonce si kvůli 
němu vzala i půjčku, aby si mohl udělat 
řidičský průkaz a případně si najít 
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nějakou práci. Syn ale půjčené peníze 
opět utratil za alkohol a drogy, řidičský 
průkaz si neudělal. Půjčku tedy Jana 
splácela sama.

Ze svého skromného důchodu se sa-
ma starala o domek a o velikého psa, 
kterého syn kdysi přinesl, ale jen zřídka 
o něj jevil zájem. Jany zdravotní stav 
se každým měsícem horšil. Z důvodu 
trvalého stresu z chování svého syna 
již téměř nemohla chodit, špatně spala, 
neustále očekávala útoky.

Po jednom incidentu se odhodlala a 
zavolala Policii České republiky. Ta 
syna na 10 dnů vykázala z domácnosti. 
Intervenční centrum pak Janu tele-
fonicky kontaktovalo a nabídlo pomoc. 
Pracovnice Intervenčního centra jely  
za Janou přímo do jejího domku 
v rámci terénní služby. S Janou sepsaly 
návrh na prodloužení vykázání a 
pomohly doručit návrh k okresnímu 
soudu. Okresní soud návrhu vyhověl a 
prodloužil vykázání v první fázi o jeden 
měsíc.

Vzhledem k tomu, že na tom Jana byla 
tak špatně, že si nemohla dojít ani na 
nákup, zprostředkovalo Intervenční 
centrum pomoc sociální pracovnice 
města. Ta zařídila pečovatelské služby, 
včetně dovozu nákupů a další pomoci. 
Dále Intervenční centrum s městským 
úřadem pomohlo řešit žádost o zrušení 
trvalého bydliště syna.

Syn Jany však vykázání mnohokrát 
porušil, dobýval se do domu, rozbil 
zvenku jedno okno. Jana viděla, že 

se situace nemění, proto opakovaně 
nahlašovala tyto incidenty na policii. 
Zároveň za pomoci Intervenčního 
centra podala k soudu další návrh, 
kterým vykázání mohlo být ještě  
na dalších 5 měsíců prodlouženo.

Jana byla po celou dobu velmi často 
v telefonickém kontaktu s pracovnicí 
Intervenčního centra. Potřebovala si 
popovídat o tom, co prožívá, s čeho 
má strach, potřebovala vysvětlit něk-
teré policejní a soudní procesy a jiné 
záležitosti. Intervenční centrum jí v této 
těžké situaci průběžně poskytovalo 

Mgr. Alena Ježková  
pracovnice Intervenčního centra  
tel. 776 776 501 
 
 

 
 

  
Pobočka centra ve Frýdlantu v ul. Míru 1407 
 

Pobočka centra ve Frýdlantu v ul. Míru 1407

sociálně právní poradenství i psychickou 
podporu.

Okresní soud prodloužil vykázání o 
dalších 5 měsíců. Jana činila během 
této doby kroky, které vedly ke zrušení 
trvalého bydliště jejího syna u ní doma. 
Opakované porušování vykázání ze 
strany syna skončilo v rukou soudu, 
byl odsouzen k trestu odnětí svobo- 
dy s podmínečným odkladem na 15 
měsíců.    

Mgr. Alena Ježková 
pracovnice Intervenčního centra 
tel. 776 776 501
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Voda v pramenech Ledový mužíček 
a v Bezručově je nezávadná,  
na Větrově pitná až po převaření

Výsledky rozborů si můžete prohléd-
nout na webu Frýdlantu v sekci aktua-
lity. „Z výsledků rozborů vzorků tří 
frýdlantských studánek vyplývá, že voda 
z pramene v Bezručově ulici a z Ledové- 
ho mužíčka je pitná a zdravotně ne-
závadná. Limitů nedosahuje pouze  
u pH u studánky v Bezručově ulici. Pod-
limitní pH je ovšem zapříčiněno tím, 
že celá oblast Liberecka se nachází  
na horninovém podloží, konkrétně břidli- 
covém. Nicméně voda není kvůli nižšímu 

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

pH v žádném případě jakkoli škodlivá. 
Je pitná, zdravotně nezávadná a kon-
zumovat ji lze bez nutnosti převaření,“ vy-
světluje Jan Mráz z majetkosprávního 
odboru Městského úřadu Frýdlant.

U vody z kašny ve Větrné ulici na Větrově 
je situace jiná. „Kvalita vody je tu už 
druhým rokem po sobě horší. V laboratoři 
v ní byly nalezeny koliformní bakterie. 
Voda kvůli jejich přítomnosti může 
způsobit různé zdravotní problémy, jako 

jsou průjem, nevolnost nebo zvracení. 
Vodu proto doporučujeme používat až  
po převaření. Tyto typy bakterií totiž 
uhynou už při teplotě 60° Celsia po dvou 
minutách. Lidé se proto nemusí bát vodu 
pít, jen musí pamatovat na nutnost 
převaření. Nebo dezinfekci vody UV 
lampou,“ uzavírá Jan Mráz.    

mp
il. foto: mp
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Květnovému vítání občánků 
vévodili chlapci

„Květnové vítání občánků se týkalo 
miminek, která se narodila v prvních třech 
měsících tohoto roku, čtyři miminka pak 
byla starší, narozená v druhé půlce roku 
minulého. Jsou to děti, které se z různých 
důvodů nemohly zúčastnit předcho-
zího vítání občánků. Z jednadvaceti 
pozvaných miminek jich s rodiči a dalšími 
příbuznými dorazilo patnáct,“ uvedla 
matrikářka Městského úřadu Frýdlant 
Ivana Sitzberger, která vítání občánků 
organizuje. 

„Mezi občany města jsme tentokrát 
přivítali Sáru Matuchovou, Radku Ki-
zymovou, Matyáše Zemana, prvního 
občánka letošního roku Ondřeje Kubáč-
ka, Marka Kouteckého, Matyáše Brzáka, 
Danielu Černou, Jana Fichtnera, Josefa 
Solnického, Josefa Chobota, Adélu Pa-
lounkovou, Antonína Pavlačku, Milana 
Pešáka, Jaroslava Říhu a Františka Čula-
gu,“ vypočítává místostarosta města 
Frýdlant Dan Ramzer. Dětem i jejich 
rodičům popřál zdraví, spoustu lásky a 
štěstí.

„Každé z dětí dostalo kromě pamětního 
listu také plyšovou hračku a maminky 
květinu. Děti i rodiče si pak odnesli z vítání 
i dárkový balíček od Městské knihovny 
Frýdlant, která se zapojila do projektu 
S knížkou do života. Ten má pomoci 
vzbudit u dětí od dětství zájem o knihy. 
Balíček obsahoval leporelo pro miminka a 
knihu pro rodiče,“ říká matrikářka Ivana 
Sitzberger.

Slavnostní událost doprovodily zpěvem 
a recitací děti z mateřské školy v Bělíkově 
ulici, ze třídy Žabiček.    

 
mp
Foto: Jaroslav Appeltauer

Patnáct nových občánků přivítal v sobotu 14. května 2022 v obřadní síni frýdlantské radnice místostarosta města  
Dan Ramzer. Slavnostní události vévodili chlapci, kterých bylo z patnácti miminek, jež rodiče k vítání přivezli, 
jedenáct a byli tak oproti děvčatům v jasné přesile. 
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