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Frýdlant otevírá další 
třídu mateřské školy
Prvního února 2023 otevře 
Frýdlant novou třídu mateřské 
školy. Její kapacita bude 24 míst 
a sídlit bude v ZŠ T. G. Masaryka 
v Bělíkově ulici.
 Více na straně 7

Historické dveře  
do radnice září novotou
Obnovou procházejí troje historické 
dveře do frýdlantské radnice. Hlavní 
dveře do budovy z náměstí a dveře  
z ulice Míru již září novotou, dveře  
na nádvoří obnova teprve čeká. 
 Více na straně 10

Dům čp. 99 na náměstí 
prochází rekonstrukcí
Kompletní obnovou pláště 
prochází dům čp. 99 na náměstí. 
Město chce v objektu, pro který 
hledá využití od roku 2009, 
vybudovat byty. 
 Více na straně 3 

Na náměstí T. G. Masaryka proběhne v pátek 16. září 2022 tradiční Den IZS. Nejen dětem ze škol a školek,  
ale i široké veřejnosti na něm budou prezentovat svojí práci policisté, hasiči i záchranáři. Den IZS začíná tradičně 
v 9.00 hodin.  Foto ze Dne IZS v roce 2019: Marek Sekáč



Milí občané Frýdlantu,

máme za sebou po dlouhé době opravdu 
vydařené léto, krásné a teplé. Doufám,  
že jste si ho všichni užili a nabrali jste 
sílu na zimu. Protože nikdo z nás neví, co 
můžeme vhledem k energetické krizi a 
současné situaci ve světě čekat. Věřím 
ale, že vše zdárně přečkáme, jako jsme 
ve Frýdlantě už přežili povodně nebo 
pandemii nemoci Covid-19. Důležité je 
zbytečně se nebát a snažit se vždy čelit 
situaci s nadhledem a rozmyslem.  
Září s sebou přináší nový školní rok, který 
se dotýká nejen dětí, ale i jejich rodičů. 
Těm druhým přeji pevné nervy a spoustu 
trpělivosti, těm prvním pohodovou školní 
docházku, úspěchy při studiu a prima 
kamarády a učitele. A prvňáčkům pak 
také to, aby přechod ze školky zvládli  
v pohodě a s úsměvem. 

Ve Frýdlantu se toho děje pořád hodně. 
Co se událo během prázdnin, si můžete 
přečíst v tomto zpravodaji, stejně jako to, 
co nás čeká teď v září. Co v něm není, rád 
doplním. Nejpozději začátkem září bude 
konečně vyasfaltovaná poslední část 
Kodešovy ulice. Pracovat se v ní sice ještě 
chvíli bude, povětšinou na chodnících, 
ale věřím, že už bude v září zprůjezdněna. 
Do finále jde stavba parkoviště pro 64 
automobilů v Březové ulici. Nových 
chodníků a cestiček se dočkají obyvatelé 
sídliště u mateřské školy Sídlištní a před 

námi jsou i celoplošné opravy asfaltů  
v ulici Krátká a Jiráskova. 

Připravenu máme pro Frýdlant i spoustu 
dalších projektů a na řadu z nich už máme 
vydáno i stavební povolení. Například  
na kompletní revitalizaci autokempu, kde 
by mělo vzniknout i koupaliště, na stavbu 
nových větších kabin u zimního stadionu a 
tenisové haly, na atletickou dráhu kolem 
fotbalového hřiště. Dokumentaci máme 
připravenu i na rekonstrukci budov  
v areálu nemocnice, nebo na nové byty 
pro mladé a seniory. Máme projekt také 
na nové chodníky, které propojí centrum 
města s Hágem. Připraveno je toho pro 
Frýdlant spousta. Teď ale bude záležet 
i na vás, co všechno z připravených 
projektů bude nově zvolené vedení města 
v příštím volebním období realizovat. 
V pátek 23. a v sobotu 24. září jsou totiž 
volby do obecních zastupitelstev a vy 
všichni budete mít v rukou hlas, který 
bude rozhodovat o tom, jakým směrem 
se Frýdlant v příštích čtyřech letech vydá. 
Dobře přemýšlejte, kterému ze šesti 
volebních uskupení, která ve Frýdlantu 
kandidují, svůj hlas dáte. Věřím, že vaše 
volba posune Frýdlant v tom příštím vo-
lebním období tím správným směrem. 

Jiří Stodůlka
starosta Frýdlantu

lovo starostyS
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Dům čp. 99 na náměstí prochází 
obnovou, mají v něm být byty

„S ohledem na dlouhodobý nedostatek 
bytů rozhodli frýdlantští zastupitelé  
o tom, že v objektu čp. 99 na náměstí  
T. G. Masaryka vzniknou byty. V přízemí 
přitom mají zůstat nebytové prostory, byty 
vzniknou až ve vyšších podlažích, včetně 
půdy,“ vysvětluje místostarosta Frýd-
lantu Ing. Dan Ramzer. 

Město Frýdlant hledá smysluplné využití 
objektu od doby, kdy v něm skončila 
služebna Policie ČR, tedy od roku 
2009. „Kvůli technickým záležitostem se 
objekt bohužel nehodí ani pro městskou 
knihovnu ani pro archiv města. Využití 

pro městské byty je proto v době, kdy 
je poptávka po bydlení velká, logické,“ 
dodává místostarosta Frýdlantu. 

Prvním krokem k obnově a novému 
využití objektu je rekonstrukce jeho 
pláště. „Zahrnuje kompletní opravu 
střechy včetně nové střešní krytiny, opravu 
komínů, výměnu všech oken včetně výlohy 
a opravu a nátěr fasády,“ vypočítává 
ředitelka Bytového hospodářství Frýd-
lant Soňa Šlejtrová. Proměnou projde 
i zadní dvůr objektu, kde bude mít své 
zázemí nově zřízená Městská policie 

Kompletní obnovou pláště prochází od března dům čp. 99 na náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu, ve kterém dříve 
sídlila například Policie ČR. Město Frýdlant chce v objektu, pro který hledá využití od roku 2009, vybudovat byty. 
Rekonstrukce pláště je prvním krokem k tomuto záměru. Hotová by měla být do konce listopadu. 

Frýdlant. Práce jsou vyčíslené na zhruba 
7 a půl milionu korun a hrazeny budou 
zcela z městského rozpočtu. 

Město Frýdlant se na výstavbu bytů 
pokusí získat finanční podporu. „S rea- 
lizací bytové vestavby se v objektu  
čp. 99 na náměstí počítá od roku 2023, je 
ale podmíněna tím, že dojde k zajištění 
jejího finančního krytí buď z dotací, nebo 
rozpočtu města,“ uzavírá Dan Ramzer.   

mp
Foto: mp
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Parkoviště v Březové ulici 
utěšeně roste
Nové parkoviště roste v Březové ulici 
ve Frýdlantu. Parkování na něm najde 
64 motoristů. Kolmá stání parkoviště 
budou tvořena vegetační betonovou 
dlažbou, která umožní částečný vsak 

povrchové vody například při dešti.  
K parkovišti povede také nový chodník, 
který naváže na nové místo pro pře-
cházení v Březové ulici. Na fotografiích  

je parkoviště v době uzávěrky zpravo-
daje, v polovině srpna.

mp
Foto: js

Frýdlant rozdal zdarma lidem, kteří 
si zažádali, na 170 kompostérů

„Obyvatelům města jsme rozdávali dvě 
velikosti kompostérů. Tam, kde mají za-
hradu či zahrádku menší než 500 m²,  
získali občané kompostér o objemu 400 l. 
V případě zahrady či zahrádky větší než 
500 m² získali kompostér o objemu 700 l,“ 
říká Ing. Gabriela Součková z majet-
kosprávního odboru Městského úřadu 
Frýdlant, která má odpadové hospodář-
ství ve své gesci.

Získáním kompostéru se občané zavá-
zali k dodržení podmínek města. „Těmi-
to podmínkami je umístění kompostéru 
minimálně 2 metry od hranice soused-
ních pozemků a jeho používání v souladu  
s pravidly pro domácí kompostování.  
Jelikož je kompostér poskytován zdarma, 
vyhrazuje si město Frýdlant po dobu 5 let 
od jeho předání právo provádět kontrolu 
jeho umístění a užívání,“ uvádí vedoucí 

majetkosprávního odboru Městského 
úřadu Frýdlant Bc. Martina Černá.

Informace o tom, co do kompostu patří 
a co ne a také jak se kompostéry skláda-

jí a jak založit kompost dostali zájemci  
při předání kompostérů.   

mp
Foto: mp

Na 170 kompostérů rozdalo Město Frýdlant majitelům rodinných domů se zahradou či vlastníkům zahrádek s trvalým 
pobytem ve Frýdlantě, kteří si o ně v předchozím roce zažádali. Tento krok učinilo kvůli dalšímu snižování množství 
komunálního odpadu. Podmínkou získání kompostéru bylo kromě trvalého pobytu ve městě i zapojení občana  
do pytlového systému třídění odpadu a bezdlužnost vůči městu. O kompostéry lidé závazně žádali v minulém roce. 
Město je zájemcům poskytlo zdarma.
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Druhá polovina poplatku ze psů 
je splatná posledního září

Sazba poplatků ročně:

1) za jednoho psa 1000,- Kč
2) za druhého a každého dalšího psa 
téhož držitele 1500,- Kč
3) za jednoho psa, jehož držitelem je 
osoba starší 65 let, 200,- Kč
4) za druhého a každého dalšího psa 
téhož držitele, kterým je osoba starší 65 
let, 300,- Kč

Úleva se poskytuje držiteli psa ve výši 
800,- Kč za prvního psa a 1200,- Kč  
za každého dalšího psa:

1) pokud je držitel hlášen v rodinném 
domě
2) pokud je držitelem poživatel 
invalidního, starobního, vdovského 
nebo vdoveckého důchodu, který je 
jeho jediným zdrojem příjmu, nebo 
poživatel sirotčího důchodu

Od poplatku se osvobozuje držitel 
psa, kterým je:

1) osoba nevidomá, osoba, která je 
považována za závislou na pomoci 
jiné fyzické osoby podle zákona 
upravujícího sociální služby, osoba, 

Poslední zářijový den, tedy 30. září 2022, je ve Frýdlantu splatná druhá splátka místního poplatku ze psů. Tato 
splátka se týká majitelů psů, kteří nezaplatili roční poplatek jednorázově v první třetině roku, ale rozhodli se pro 
dvě splátky. Městu Frýdlant platí poplatek ze psa všichni držitelé psa staršího tří měsíců, kteří mají ve městě trvalý 
pobyt nebo sídlo. Evidenci psů, přihlášení a odhlašování psů, vydávání evidenční známky, vyměřování poplatku dle 
platných předpisů a sledování jejich platby má ve své kompetenci finanční odbor Městského úřadu Frýdlant.

která je držitelem průkazu ZTP nebo 
ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů 
určených k doprovodu těchto osob
2) osoba provozující útulek pro zvířata 
3) osoba, které stanoví povinnost 
držení a používání psa zvláštní právní 
předpis

4) Město Frýdlant a organizace, jejichž 
je zřizovatelem
Město Frýdlant žádá majitele psů, kteří 
ještě letos poplatek nezaplatili, aby tak 
učinili do konce září 2022.   

mp
Il. foto: mp

Schránka důvěry je dočasně přemístěna 
na plot hasičské zbrojnice
Kvůli rekonstrukci pláště budovy  
čp. 99 na nám. T. G. Masaryka ve Frýd-
lantu byla schránka důvěry dočasně 
přemístěna k hasičské zbrojnici  
v Okružní ulici. Zde funguje v zaběhlém 
režimu. Městští strážníci schránku pra-
videlně vybírají a Město a Městský úřad 
Frýdlant na podněty odpovídají.    

mp
Foto: Městská policie Frýdlant

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | září 2022

5



23. a 24. září 2022 se uskuteční 
volby do zastupitelstev obcí a 
do Senátu Parlamentu ČR!

V první den voleb, v pátek 23. září 2022, 
proběhne hlasování od 14.00 do 22.00 
hodin, druhý den voleb, v sobotu 24. září 
2022, se bude hlasovat od 8.00 do 14.00 
hodin. Sčítání hlasů proběhne v sobotu 
ihned po uzavření volebních místností. 
V případném II. kole senátních voleb 
proběhne hlasování v pátek 30. září 
2022 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 
1. října od 8.00 hodin do 14.00 hodin.  

Voliči města Frýdlantu jsou rozděleni 
do 6 okrsků: 
Okrsek č. 1:  klubovna Českého 
zahrádkářského svazu, U Nemocnice
Okrsek č. 2:  ZŠ - Husova 344
Okrsek č. 3:  budova radnice,  
nám. T. G. Masaryka 37
Okrsek č. 4:  ZŠ - Purkyňova  510
Okrsek č. 5:  klubovna Obce  
Baráčníků – Větrov
Okrsek č. 6:  ZŠ Masarykova  
– Bělíkova 977

Poslední zářijový víkend – 23. a 24. 2022 se budou konat volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR.   
V případě, že v senátních volbách nezíská žádný kandidát více jak nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů, 
bude probíhat 30. září a 1. října 2022 II. kolo senátních voleb. 

Právo volit do zastupitelstva obce a 
do Senátu Parlamentu ČR má občan 
obce za předpokladu, že jde o státního 
občana České republiky, který alespoň 
druhý den voleb, tj. 24. září 2022, dosáhl 
věku 18 let, je v den voleb v této obci 
přihlášen k trvalému pobytu, a státní 
občan jiného státu, který alespoň druhý 
den voleb, tj. 24. září 2022, dosáhl věku 
18 let, je v den voleb v této obci přihlášen 
k trvalému pobytu popř. evidovanému 
přechodnému pobytu a jemuž právo 
volit přiznává mezinárodní úmluva, 
kterou je Česká republika vázána a která 
byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních 
smluv. Překážkami ve výkonu volebního 
práva pro volby je zákonem stanovené 
omezení osobní svobody z důvodu 
výkonu trestu odnětí svobody, omezení 
svéprávnosti k výkonu volebního práva, 
zákonem stanovené omezení osobní 
svobody z důvodu ochrany zdraví 

lidu (karanténa), výkon služby vojáka  
z povolání v zahraničí nebo výkon 
služby vojáka v záloze v zahraničí.  

Pro volby do Senátu Parlamentu ČR lze 
požádat o vydání voličského průkazu, 
pro volby do obecních zastupitelstev 
obcí se voličské průkazy nevydávají. 
Kdo nebude moci ze zdravotních 
důvodů navštívit volební místnost, 
může si zažádat o dovoz přenosné urny.   
Žádosti lze doručovat na MěÚ Frýdlant 
písemně nebo telefonicky na tel. 488 
886 103, 488 886 104.  

V případě např. poškození nebo ztráty 
volebních lístků obdrží volič volební 
lístky ve volební místnosti. Pro případné 
II. kolo senátních voleb obdrží volič 
hlasovací lístky ve volební místnosti.    

Veronika Bubeníčková 
tajemnice MěÚ Frýdlant
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Kapacita ve frýdlantských 
školkách nestačí, město 
otevře novou třídu

„V rámci květnového zápisu do mateřské 
školy muselo být odmítnuto 28 dětí,  
z toho 17 případů byly děti, kterým ještě 
do 1. 9. 2022 nebyly tři roky a ze zákona 
nárok na přijetí neměly a dalších 11 dětí 
jsou děti, které nemají ve Frýdlantu 
trvalý pobyt,“ vysvětluje místostarosta 
Frýdlantu Ing. Dan Ramzer. Město 
Frýdlant situaci vyřešilo zřízením nové 
třídy školky. „Zastupitelstvo města se 
rozhodlo podpořit rodiny s dětmi, aby 
mohly maminky nastoupit do práce  
s vědomím, že je o jejich děti dobře pos-
taráno, a schválilo na svém červnovém 
zasedání rozšíření stávající kapacity 
školky o jedno plnohodnotné oddělení.  
To začne fungovat 1. února příštího roku,“ 
říká místostarosta Frýdlantu. 

„V nové třídě školky budou umístěné 
děti, které byly při květnovém zápisu 
odmítnuty a které mají trvalý pobyt  
ve Frýdlantu. Už jsme jejich rodiče  
oslovili. Teprve pokud by tyto děti 
nepokryly celou kapacitu školky, budou 
místa doplňována dětmi z okolí,“ vy-
světluje ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant 
Mgr. Bc. Petr Kozlovský. 

Zastupitelstvo města schválilo na svém 
červnovém zasedání také finance na vy- 
bavení a úpravu prostor nové třídy 
školky ve výši 1 milion korun. „V sou-
časné době probíhá výběrové řízení  
na dodávku nábytku a potřebného 
vybavení prostor, kde bude ještě před 
jejich instalací vyměněna podlahová 
krytina a místnosti budou vymalovány,“ 
doplňuje ředitel Kozlovský. Větší 
stavební ani jiné úpravy budoucí třída 
nové školky nepotřebuje. „Proběhla 
zde kontrola Krajské hygienické stanice, 

Prvního února 2023 otevře Město Frýdlant pro předškolní děti novou třídu mateřské školy ve Frýdlantě. Její kapacita 
bude 24 míst a sídlit bude v provizorních prostorách v prvním patře základní školy T. G. Masaryka v Bělíkově ulici. 
K vytvoření nové třídy mateřské školy v rámci ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant přistoupilo město poté, co zájem o umístění 
předškolních dětí poměrně výrazně přesáhl stávající kapacitu v současných odděleních mateřské školy. 

která prostory shledala jako vyhovující a 
v pořádku. Ostatně školka zde ne-
dávno fungovala, využívali jsme tyto 
prostory jako provizorní pro třídy jed-
notlivých pracovišť v době, kdy se tato 
pracoviště rekonstruovala,“ vysvětluje 
místostarosta Frýdlantu. 

O děti budou v nové třídě pečovat dvě 
učitelky, děti budou při pobytu venku 
využívat hřiště mateřské školy v Bělíkově 
ulici v podstatě naproti přes ulici a také 
Rákosníčkova hřiště, hřiště s umělou 
trávou v bezprostředním sousedství a 
areálu lesoparku Střelnice. 

„Naším cílem je, aby byl projekt nového 
oddělení mateřské školy trvale udržitelný, 
aby se školka o toto oddělení rozšířila 
nastálo. Jedním z úkolů zastupitelstva 
vzešlého z podzimních voleb proto bude 
najít místo, kde bude toto nové oddělení 
sídlit posléze natrvalo. Variant je něko-
lik, ale to rozhodnutí už musejí učinit 
nově zvolení zastupitelé,“ uzavírá místo-
starosta města Dan Ramzer.    

mp
Foto: ilustrační 
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Historie a současnost DOMOVA 
U SPASITELE střediska Husitské 
diakonie ve Frýdlantu

Historická data jsem čerpala z kroniky a 
vyprávění pamětníků. Budova DO-
MOVA je velmi stará. Dle pamětníků zde 
do roku 1990 byla Zvláštní škola (v  té 
době oficiální název) a  ještě předtím 
plicní lékař a rtg.

Pan farář Šimůnek měl z  fary kostela 
Krista Spasitele Církve Československé 
husitské (CČSH) v  devadesátých letech 
výhled na chátrající budovu bývalé 
Zvláštní školy a  přál si, aby zde vznikl 
domov pro seniory, který v  té době 
velmi na Frýdlantsku chyběl. Pro svůj 
nápad nadchl nejen farníky, ale i ostatní.
1.  7.  1991 byla budova bývalé 
Zvláštní školy, která je v  těsné 
blízkosti fary a  kostela, bezplatně 
převedena od MěÚ Frýdlant na CČSH. 
Za Náboženskou obec (NO) se pan 
farář Šimůnek spojil s  Holandskou 
evangelickou církví v  Nordwijku, 
konkrétně s  manželi Plasovými, kteří 
přislíbili pomoc při budování DOMOVA 
U  SPASITELE. Přestavba byla započata 
v  listopadu  1991 svépomocí, především 
se zapojili farníci a  další dobrovolníci. 

V roce 1992 NO pokračovala v přestav-
bě, bratr Šimůnek se snažil obstarat 
finance, manželé Plasovi zprostředkovali 
natáčení Holandské evangelické tele-
vize, aby se projekt zviditelnil. Mise, 
která přijela z  Holandska, se zapojila 
do budování a pomohla s  rekonstrukcí 
hlavních dveří budovy. Bratři a  sestry 
z  Holandska byli neustále v  kontaktu, 
sledovali průběh prací a  měli radost, 
že se dílo daří. Postupně se začaly 
přijímat přihlášky klientů a  personálu. 
17. 4. 1993 byl pak slavnostně zahájen 
provoz DOMOVA U SPASITELE.

V  letech 1994 - 1995 se projednávala 
otázka přístavby, z  důvodu potřeby 
navýšení počtu lůžek, vylepšení 
zázemí pro klienty i  personál. Byla 
zahájena hrubá stavba a  v  kronice 
se píše: „Bez finanční pomoci sester 
a bratří z Holandska by se naše dílo těžko 
dokončovalo.“ V  červnu 1995 zde mise 
Evangelische z  Hilversunu natočila 
dvaceti minutovou upoutávku, která 
byl odvysílána 17.  6.  1995 v  Holandské 
televizi. 31. 8. 1996 proběhlo slavnostní 

otevření přístavby DOMOVA U  SPASI-
TELE střediska Husitské diakonie. Po- 
sláním DOMOVA U  SPASITELE je pos-
kytování celoroční sociální pobytové 
služby osobám, které z důvodu věku a 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního 
stavu nemohou žít ve svém přirozeném 
prostředí a  potřebují pomoc. DOMOV 
U SPASITELE je určen seniorům starším 
65 let, kteří mají sníženou soběstačnost 
zejména z důvodu věku a dlouhodobě 
nepříznivého zdravotního stavu. Služba 
je poskytována převážně občanům 
z  Frýdlantského regionu. Cílem posky-
tované služby je vytvořit klientům 
příjemné, klidné a  bezpečné prostředí 
k  životu, umožnit klientům prožít 
důstojné a klidné stáří.

DOMOV U SPASITELE je umístěn v klid-
ném prostředí, poblíž centra města. 
To napomáhá klientům být součástí 
přirozeného společenství, využívat 
místní instituce a  udržovat vztahy 
s  rodinou a  známými. Okolí DOMOVA 
tvoří zahrada se vzrostlými stromy, 
jezírkem s  vodotryskem a  parkem. 

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | září 2022

8



Součástí areálu je také kostel Krista 
Spasitele Církve československé hu-
sitské. Snahou všech zaměstnanců je, 
aby nabízené služby spěly k tomu, aby 
se klienti v zařízení cítili co nejlépe, aby 
si dobře zvykli na prostředí a  klienty, 
kteří již v DOMOVĚ žijí.

Klienti mají k  dispozici skupinovou 
či individuální aktivizaci a  mohou 
si tak vybrat, jak a  čím chtějí trávit 
volný čas. Individuální aktivizace je 
mířena na konkrétního klienta, kde 
se jedná především o  cvičení chůze, 
jemné motoriky, paměťová cvičení a 
další činnosti směřující k  rozvíjení 
soběstačnosti. Při skupinové aktivizaci 
probíhá např. pohybové cvičení, 
společná aktivita – oblíbená hra Bingo, 
malování, antistresové omalovánky, 
paměťová cvičení, vaření, pečení, 
jednoduché vyrábění dle ročního 
období (MDŽ, Velikonoce, jaro…), 
promítání filmů, poslech hudby. Každý 
týden se v  DOMOVĚ konají pravidelné 
Pobožnosti a  Biblické hodiny. Klienti 
mají možnost se zúčastnit nedělní 
mše v  kostele Krista Spasitele Církve 
československé husitské. Velmi oblí-
bené u  klientů je podávání kávy 
u  jezírka. Volnočasové aktivity jsou 
nepostradatelnou součástí ostatních 
služeb poskytovaných DOMOVEM.

Kapacita DOMOVA je 45 klientů. Celkem 
máme 23 pokojů - jednolůžkové 3,  
dvoulůžkových 18, třílůžkové 2. Počet 
míst je i v současné době nedostačující. 
V  roce 2021 probíhala aktualizace 
všech evidovaných žádostí. Nově 

bylo podaných celkem 46 žádostí  – 
z toho nakonec bylo z různých důvodů 
(nástup do jiného zařízení, úmrtí…) 
15 žádostí vyřazeno. Celkem za rok 
2021 nastoupilo 24 žadatelů. Tak 
vysoký počet uspokojených žadatelů 
byl výjimečný. V  minulých letech 
bylo průměrně přijato 9 žadatelů  
za rok. Rok 2021 byl ovlivněn celkovou 
epidemiologickou situací v  republice. 
Počet žadatelů značně převyšuje 
stávající kapacitu lůžek v  DOMOVĚ. 
V  roce 2022 jsme za první pololetí  
přijali 2 klienty. Stále máme 100% 
obložnost. Průměrný věk klientů je  
80 let.

Proběhla proto jednání se zástupci 
Města Frýdlant, panem starostou Jiřím 
Stodůlkou a  místostarostou Danem 
Ramzerem, o  případné budoucí spolu-
práci při rekonstrukci budovy bývalé 
chirurgie v  areálu nemocnice, čímž 
by se mohla navýšit kapacita domova  
seniorů a  mohly by se také rozšířit 
jeho služby. Zastupitelstvo tento krok 
podpořilo. Uvidíme, jaká řešení přinese 
čas.

Dlouhodobě nás Město Frýdlant podpo-
ruje. Místostarosta města Dan Ramzer 
navštěvuje naše klienty při různých 
příležitostech, ti mají vždy ze setkání 
radost. Rádi se s  klienty účastníme 
akcí pořádaných Městem Frýdlant. Ať 
se konají na náměstí, v  parku nebo 
v Besedě.

Chtěla bych poděkovat Dobrovolnému 
svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko, 

který sdružuje 18 obcí z  území ORP 
Frýdlant (Liberecký kraj) za finanční 
podporu, dále obci Bulovka a  Městu 
Raspenava. Poděkování si zaslouží 
naši zaměstnanci za jejich obětavou 
práci a  náš zřizovatel CČSH, v  kterém 
máme velkou oporu. Velké dík patří 
Sboru dobrovolných hasičům Frýdlant  
za jejich ochotu nám kdykoliv pomoci.

Spolupracujeme se Střední školou hos-
podářskou a  lesnickou Frýdlant, žáci 
oboru pečovatel/pečovatelka k  nám 
s  učitelkou praktického vyučování do-
cházejí ve školním roce na praxi. Žáci 
získávají praktické dovednosti, klienti se 
těší na popovídání a zaměstnanci ocení 
velkou pomoc v  jejich každodenní 
náročné práci.

A co nás potkalo nebo čeká v nejbližších 
týdnech či měsících? V  červnu jsme 
byli na výletě na Máchově jezeře, 
v červenci nás navštívil v  jídelně poník 
a  bernardýn, v srpnu jsme se podruhé 
účastnili Letních her na Sychrově, které 
pořádal domov seniorů BeneVita. 
Aktivit je mnohem více a jsou ke zhléd-
nutí na našem webu nebo na naší 
facebookové stránce.

V  září se poprvé zúčastníme Okurkiá-
dy, kterou každoročně pořádá Svaz 
zahrádkářů Frýdlant ve spolupráci 
s  Městem Frýdlant. Soutěžní okurky 
již máme připravené, tak nám držte 
palce  . Plánujeme výlet do Hejnic  
na Mezinárodní výstavu jiřinek a  účast 
v Kunratické Jamparádě. Vloni jsme v ní 
získali dvě první místa za jablečnou a 
třešňovou marmeládu a  jedno třetí 
místo za citrusovou.

Neustále se snažíme pro klienty 
vymýšlet aktivity, které je pobaví, ro-
zesmějí, připomenou vlastní zážitky a 
celkově jim zpříjemní pobyt v DOMOVĚ.
Na rok 2023 plánujeme oslavu 30 let 
od zahájení provozu DOMOVA. Bližší 
informace se včas dozvíte.

Informace pro žadatele, kontakty  
nebo aktuální dění v  DOMOVĚ, naj-
dete na našich webových stránkách:  
www.dspasitel.cz nebo facebooku: 
Domov pro seniory U  Spasitele 
Frýdlant.

Všem přeji krásné dny, naplněné štěs-
tím, radostí a láskou.  

Mgr. Milada Kochanová 
ředitelka
Foto: Radek Petrášek
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Restaurátoři obnovují troje 
historické dveře do radnice

„Vstupní dveře do radnice i oboje 
boční dveře už si restaurátorský zásah 
zasloužily. Nejevily sice nějaké velké 
známky opotřebení a poškození, nicméně 
běžným používáním k jejich částečnému 
opotřebení došlo. U obou bočních dveří, 
které nejsou na rozdíl od vstupních 
kryté, byly také patrné známky vlivu 
působení klimatických podmínek. Proto 
jsme se rozhodli využít dotaci Programu 
městských památkových zón a dveře 
nechat restaurátory odborně ošetřit a 
opravit,“ vysvětluje starosta Frýdlantu 
Jiří Stodůlka.

Na vstupních dveřích do radnice 
z náměstí T. G. Masaryka začala 
restaurátorská firma Koušek restau-
rování pracovat v polovině července, 
hotové byly začátkem srpna. „Provedli 
jsme demontáž dveří a oken, včetně 
mříží a zajistili jsme prozatímní uzavření 
objektu bedněním. Na to jsme ale nalepili 
speciální tapety, které suplovaly normální 
vzhled historických dveří, takže při po-
hledu na radnici z náměstí nebylo vidět, 
že historické dveře jsou pryč a nahradila 
je dočasně překližka,“ říká Petr Bašus  
z firmy Koušek restaurování. Historické 
dveře a okna v nich pak firma převezla 
do své restaurátorské dílny. „Práce na 
obnově všech tří dveří a zárubní spočívá 
v tom, že snímáme zvětralé povrchové 
úpravy až na holé dřevo, doplňujeme 
chybějící řezby nebo poškozené části, vše 
brousíme, tmelíme, ošetřujeme přípravky 
proti broukům a plísním a poté znovu 
natíráme. Opraveny a doplňovány jsou 
i kovové části a mříže dveří,“ vysvětluje 
Petr Bašus postup restaurování.

Po obnovení vstupních dveří do radnice 
z náměstí došlo v průběhu prázdnin i na 
historické dveře do radnice z ulice Míru. 
Poslední dveře, ty na nádvoří radnice, 

Obnovou procházejí od července troje historické dveře do frýdlantské radnice. Jde o hlavní dveře do novorenesanční 
budovy z náměstí T. G. Masaryka, dveře z ulice Míru a o dveře z radnice, které vedou na nádvoří. Celkem přijde 
restaurování dveří na 419 tisíc korun s DPH. Městu Frýdlant se ale podařilo získat na restaurování dotaci z Programu 
městských památkových zón Ministerstva kultury ČR ve výši 350 tisíc korun. Městský rozpočet tak obnova dveří 
přijde jen na 69 tisíc korun.

přijdou na řadu až v průběhu září.  
„Práce na restaurování tří venkovních 
dveří do radnice mají skončit nejpozději 
posledního října. Nejnákladnější je ob-
nova hlavních dveří z náměstí, která 
je vyčíslena na 172 tisíc korun včetně 
DPH, obnova bočních dveří z ulice Míru  
na 138 tisíc korun s DPH a bočních dveří  
na nádvoří radnice na 109 tisíc korun 
s DPH,“ upřesňuje Lenka Vebrová  
z investičního oddělení Městského 
úřadu Frýdlant.

Restaurování vstupních dveří do radni-
ce je dalším krokem k udržení jejího 
vzhledu ve vynikajícím stavu. V loňském 
roce nechalo město obnovit historický 
kazetový strop v obřadní síni radnice a 
v příštích letech se připravuje například 
obnova interiéru obřadní síně radnice, 
konkrétně lavic, křesel nebo obložení 
stěn včetně sloupů a zábradlí.  

mp
Foto: mp, Eva Činčurová
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Cvičná nehoda vlaku i útok na školu. 
Ve Frýdlantě budou koncem září cvičit 
záchranáři, policisté a hasiči

Nehodu vlaku, které se budou 
účastnit všechny složky IZS, připravuje 
ve spolupráci s polskými partnery v 
rámci projektu „Jiná řeč, společný 
postup“ Zdravotnická záchranná služba 
Libereckého kraje. Jedná se o cvičení 
zaměřené na řešení hromadného 
postižení osob. Cvičení bude rozděleno 
do dvou etap – první den budou 
posádky řešit modelové situace  
s menším počtem postižených na 
čtyřech místech frýdlantského výběžku, 
druhý den budou cvičit modelovou 
situaci havárie vlaku na slepé koleji 
nádraží ve Frýdlantě. 

Hlavním cílem cvičení bude vzájemná 
výměna zkušeností mezi zdravotnickými 
posádkami z ČR a z Polska, hodno-
cení cvičení bude náplní třetího dne. 
Spolupráci v našem regionu, kde spolu 
obě země sousedí, považuje ZZS LK  
za stěžejní.

Ve středu 21. 9. a ve čtvrtek 22. 9. si tak 
lidé ve Frýdlantě a okolí budou moci 
všimnout většího provozu sanitních 
vozů, z nichž některé budou z jiných krajů 
ČR či z Polska. Všichni se samozřejmě 
budou snažit o co nejmenší narušení 
běžného provozu.

Cvičení není primárně určeno 
veřejnosti, pro veřejnost proto nebude 
vyhrazen speciální prostor (není k dis-
pozici, místo konání to neumožňuje) a 
ZZS LK prosí, aby případní ko-
lemjdoucí nechodili za pásky, jimiž 
bude místo cvičení vymezeno. Bude 
ale možnost prohlídky techniky ZZS  
po ukončení cvičení cca od 12.30 hodin.

Ve čtvrtek 22. září 2022 proběhne  
v areálu Střední školy hospodářské a 
lesnické Frýdlant cvičení Policie ČR  
s názvem „Aktivní střelec“.

Cvičení všem přiblíží reálnou situaci 
napadení školy a to včetně střelby, držení 
rukojmích či vážných zranění civilistů. 
Toto taktické cvičení bude reakcí  
na několik podobných útoků ve světě, 
kdy došlo k napadením veřejných budov, 
při nichž padli za oběť dospělí i děti. 
Cvičení bude zkouškou spolupráce a 
vzájemné koordinace složek inte-
grovaného záchranného systému.

Cvičení bude tematicky zaměřené  
na problematiku střelby ve školských 
zařízeních s velkým počtem zraněných 
osob, jeho cílem bude ověřit postupy 
Policie ČR při vzniku mimořádných 
událostí tohoto typu a ověřit součinnost 

Velké cvičení chystají na konec září ve Frýdlantu složky Integrovaného záchranného systému ČR. Cvičení, složené  
z několika akcí, bude probíhat od středy 21. září do pátku 23. září 2022. Jeho součástí bude například nehoda vlaku 
na vlakovém nádraží ve Frýdlantu nebo napadení školy včetně střelby, držení rukojmích či vážných zranění civilistů. 
Toto druhé cvičení proběhne v areálu Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant. 

složek Integrovaného záchranného 
systému, zejména jejich flexibilitu, 
rychlost a včasnost zásahu a v neposlední 
řadě i taktiku celého zásahu.

Cvičení se budou kromě policie a 
zdravotnické služby účastnit i jednotky 
profesionálních hasičů Hasičského zá-
chranného sboru Libereckého kraje.  

mp
Foto: Policie ČR
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Pilířková boží muka zhotovená ze žuly 
se nacházejí ve frýdlantské místní části 
Hág, nedaleko řeky Smědé.  

Na základovém stupni je osazen nízký 
kvadratický podstavec, který vynáší 
pilířek. Na něj dosedá kaplice zakončená 

boží muka u cyklostezky č. 3016, směr Raspenava  

Paměť v krajině Trojzemí, 100260207 Drobné památky Frýdlantsko

Číslo památky: 16
Název památky: boží muka u cyklostezky č. 3016, směr Raspenava  
Umístění památky: WGS84 (GPS): N = 50°54‘36‘‘ E = 15°5.0‘24‘‘

sedlovou stříškou. Čelní strana kaplice 
je opatřena vpadlým obdélným polem, 
které bylo původně určené pro obrázek 
či reliéf. Na zadní straně božích muk je 
dnes nečitelný nápis s datací.  

Boží muka byla vztyčována jako připo-

mínka utrpení Ježíše Krista a většinou 
obsahovala pašijové výjevy, takzvané 
malé pašije. Vybírány byly nejdrastičtější 
scény z křížové cesty. Jednalo se 
zejména o Bičování Krista, Ukřižování, 
Pietu nebo Korunování trním.   

Seriál Drobné památky Frýdlantsko

                                         

 
 
 

Paměť v krajině Trojzemí, 100260207 
Drobné památky Frýdlantsko  

 
 
 

Číslo památky: 01 

Název památky: pomník frýdlantských osobností, Frýdlant  

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

 

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

Ale zpátky k pomníku frýdlantských osobností. K jeho „odstrojení“, tedy k odstranění desek s nápisy a 
plakety, došlo pravděpodobně v roce 1948, kdy byl zadán okresním národním výborům ve 
frýdlantském okresu úkol odstranit symboly, pomníky a označení upomínající na dobu „nesvobody“. 
Později bylo jádro použito jako podstavec pro květinovou výzdobu. Objekt dodnes netrpělivě čeká na 
svou obnovu. 
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Foto: Radek Petrášek
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16. ročník týdnu
vzdělávání a práce se blíží!
Letošní veletrh vzdělávání a práce EDUCA WEEK Liberec se bude konat ve dnech 10. – 16. října.
Program celého týdne je zaměřen na vzdělávání, nové pracovní příležitosti a různé změny i novinky,
a to jak ve školství, tak na trhu práce. Veletrh je rozdělen do několika kategorií, které se zaměřují
na všechny věkové kategorie.

Největší veletrh škol a firem na severu Čech
Součástí veletrhu EDUCA WEEK Liberec je již tradiční kategorie EDUCA EXPO, která návštěvníkům
ve dnech 13. – 15. října 2022 bude prezentovat vybrané školy a firmy přímo v Home Credit Areně.

EDUCA EXPO - ŠKOLY představí více jak 60 škol a studijních oborů nejen z našeho regionu. 
EDUCA EXPO - FIRMY se zaměří na trh práce a představí zajímavé firmy nejen z Libereckého kraje. 

Všichni účastníci veletrhu mají vstup na EDUCA EXPO zdarma.

Novou kategorií je EDUCA EVENT. Na celý týden je připraven bohatý program v podobě přednášek
na aktuální témata z vybraných oblastí, například digitalizace ve školství. Od 1. 10. 2022 do 1. 3. 2023
bude vše důležité prezentováno v prostředí EDUCA ONLINE, která bude obsahovat elektronický
katalog jednotlivých škol a firem i novinky týkající se EDUCA WEEKu. Ani letos nebude chybět
kategorie pro všechny děti již od předškolního věku EDUCA KIDS se zábavným programem či
EDUCA VISIT, která dá možnost žákům, především 8. a 9. tříd, poznat vybrané firmy Libereckého kraje
včetně jejich pracovního zázemí. Všechny informace naleznete na stránkách www.educaliberec.cz 

EXPO

VISIT KIDS NEWS
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Frýdlant hostí festival  
Frýdlantsko Franze Kafky
Festival věnovaný spisovateli Franzi Kafkovi hostí od začátku srpna Frýdlant. V jeho rámci už jsme ve Frýdlantě viděli 
například úvodní představení Krátkého a úderného divadla s Ester Kočičkovou a koncert O´Bandu, výstavu fotografií 
Davida Landgráfa, promítání v kině nebo výstavu velkoformátových fotografií na náměstí T. G. Masaryka nazvanou 
Narozeni 1918. Kulturní akce, které do města festival Frýdlantsko Franze Kafky přináší, si ale můžete užít i v září. 
Například si můžete zajít na výstavu grafik skvělého Jiřího Slívy do muzea Špitálek, kde budou k vidění až do konce 
září nebo si vybrat z programu, který je pro vás na září nejen ve Frýdlantě připraven.
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PROGRAM

neděle, 4. 9. – 18.00 hodin 

Večer jedna báseň Lukáše Pavláska
talk show komika
Jizerskohorské technické muzeum  
Bílý Potok 

pátek, 16. 9. – 17.00 hodin

Jan Slovák + Jan Burian ml.
Poslechnout Franze
Živé čtení z deníků, povídek, dopisů 
a citátů Franze Kafky v současném 
elektronickém hudebním designu. 
Pivovar Albrecht

pátek, 16. 9. – 19.00 hodin

Gefühl und Cit 
představení česko-německého 
divadelního spolku Das Thema
kabaret
Rytířský sál, hrad a zámek Frýdlant

sobota, 17. 9. – 18.00 hodin

Rudišova poslední úzkorozchodná 
cesta
Autorské čtení spisovatele Jaroslava 
Rudiše z knihy Wintenbergova  
poslední cesta.
Muzeum Frýdlantských okresních drah

sobota, 17. 9. – 20.00 hodin

Malý stvořitel, představení 
divadelního spolku JEDL
Původním dějištěm představení je byt, 
ve kterém Kafkova rodina žila a malý 
stvořitel zde strávil podstatnou část 
svého dětství. 
Pivovar Albrecht

Všechny akce jsou zdarma.  

mp
Foto: David Landgráf
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Frýdlant hostil v srpnu už  
39. ročník Letní jazzové dílny
Tradičně v polovině srpna proběhla  
ve Frýdlantu už po 39. Letní jazzová díl-
na Karla Velebného, která je hudebním 
workshopem jazzových hudebníků a 
koná ve Frýdlantu za účasti předních 
českých jazzových sólistů a zahraničních 
lektorů. V průběhu dílny se frekventanti 

učili jazzové improvizaci a připraveny 
byly i koncerty pro veřejnost. Tradičně 
nejvýstavnějším byl koncert na nádvoří 
hradu a zámku Frýdlant ve středu 17. 
srpna. Následující dva dny dílny pak 
hrály pod vedením lektorů v restaurace 
sálu Beseda kapely frekventantů. Těšíme 

se příští rok na jubilejní 40. ročník Letní 
jazzové dílny Karla Velebného!  

mp
Foto: Radek Petrášek
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Psovodi celní správy Izraele si v srpnu v obřadní 
síni radnice převzali závěrečné certifikáty

Čeští celníci z Heřmanic vycvičili  
pro Celní a daňovou správu Izraele 
během tří měsíců sedm služebních psů 
na vyhledání drog, bankovek a tabáku 
a proškolili šest psovodů. Izraelci si psy 
určené pro výcvik vybrali a nakoupili 
sami v České republice. Po návratu do 
Izraele budou psi nasazeni v přístavech, 
mezinárodních letištích Tel Aviv a Eilat,  
na hraničních přechodech s Jordánském a 
Egyptem a při kontrolách poštovních 
zásilek.

V květnu zahájili čeští a izraelští celníci ve 
Výcvikovém zařízení služební kynologie 
Celní správy ČR v Heřmanicích (VZSK)  
v pořadí již čtvrtý kurz služební kynologie. 
V jeho průběhu předali svým kolegům 
ze zahraničí cenné kynologické zkuše-
nosti a pomohli jim vycvičit služební 
psy pro vyhledávání omamných a 
psychotropních látek a bankovek. 
V Izraeli dochází ke stále častějším 
záchytům nelegálního tabáku a 
tabákových výrobků, a proto celníci 
poprvé v historii pro tuto zemi vycvičili 
i služebního psa na vyhledávání této 
komodity. Izraelští psovodi absolvovali 
náročný výcvik nejen v prostoru nové 
multifunkční výcvikové haly, ale získané 
zkušenosti prověřili se svými svěřenci 
také při kontrolách na silnicích, letišti a 
v jiných objektech.

Odměnou za každodenní úsilí bylo 
úspěšné absolvování závěrečných kyno-
logických zkoušek, které se konaly druhý 
srpnový týden. Všichni kurzisté ukončili 
výcvik s nejvyšším ohodnocením. 
Slavnostní předání certifikátů se usku-
tečnilo v historické budově radnice 
ve Frýdlantu za přítomnosti starosty 
Frýdlantu, starosty Heřmanic, zástupců 
celních správ Izraele a České republiky 
a konzulky Izraelského velvyslanectví. 
Tento kurz navázal na dlouholetou 
spolupráci s izraelskou celní správou, 
pro kterou v Heřmanicích čeští celní 
kynologové od roku 2014 vycvičili 21 psů 
a proškolili 2 instruktory kynologického 
výcviku a 18 psovodů.

„Jsem nesmírně rád, že jsme mohli ab-
solventy výcvikového kurzu pro psovody 

ve Frýdlantě po vynucené covidové 
pauze znovu přivítat. Práce zaměstnanců 
výcvikového střediska v Heřmanicích 
si velmi vážím, protože je za nimi vidět 
výsledek. Jsem rád, že na Frýdlantsku po-
dobné školící zařízení máme. Do regionu 
přivádí řadu zahraničních účastníků, kteří 
mají během tříměsíčního kurzu spoustu 
příležitostí si ho prohlédnout a potom šíří 
slávu nejen Frýdlantska téměř po celém 
světě,“ podotkl starosta Frýdlantu Jiří 
Stodůlka.

Výcvikové zařízení služební kynologie 
v Heřmanicích má od roku 2005 statut 
Regionálního výcvikového střediska 
Světové celní organizace – WCO a Celní 
správa ČR patří ke světové špičce služební 
kynologie. Doposud uskutečnila třicet 
jedna zahraničních kurzů, během nichž 
proškolila 31 instruktorů a 91 psovodů 

Výcvikový kurz zaměřený na přípravu psovodů a jejich psů pro vyhledávání drog, bankovek a tabáku ukončilo  
ve středu 10. srpna 2022 v obřadní síni frýdlantské radnice šest psovodů Celní správy Izraele. Kurz absolvovali 
izraelští psovodi ve Výcvikovém středisku služební kynologie Celní správy České republiky v Heřmanicích. Závěrečný 
certifikát jim v historických prostorách radnice předal vedle dalších osobností také starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

z celého světa. Trvale spolupracuje 
s partnery i z jiných českých bez-
pečnostních sborů a zahraničních 
celních správ (Rakousko, Německo, 
Slovensko, Lotyšsko, Bulharsko, Gruzie, 
USA, Republika Peru a Francie).    

Ing. Hana Prudičová, 
Generální ředitelství cel
tisková mluvčí 
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SŠHL Frýdlant

Tak už zase sedlačíme!
Už je to skoro patnáct let, co se školní 
statek, do té doby součást naší školy, 
oddělil a stala se z něho samostatná 
společnost s ručením omezeným. Jaké 
byly důvody osamostatnění školního 
statku, není podstatné, ale škola tím 
ztratila zázemí pro praktickou výuku 
zemědělských oborů a nastaly krušné 
časy. 

Školní statek s.r.o. se samozřejmě jako 
každá firma, která chce prosperovat, 
zaměřil především na oblasti výroby, 
které přinášejí zisk – přešel do systému 
ekologického hospodaření, zrušil chov 
prasat, králíků i dojných krav a veškerou 
výrobu zredukoval na chov krav bez 
tržní produkce mléka, ošetřování 
trvalých travních porostů a ekologické 
pěstování obilovin na přibližně dva-
cetihektarové výměře. Výrazně se snížil 
počet jeho zaměstnanců, veškerou 
práci zastali tři (a později dokonce dva) 
zaměstnanci a pro naše žáky už na 
statku žádná odborná práce nebyla, 
nebo jí bylo jenom minimum. Škola a 
její zaměstnanci se snažili tuto situaci 
řešit zřízením školní farmy v místě bývalé 
drůbežárny vedle školního statku a 
ponechala si také několik hektarů luk a 
pastvin za pracovištěm Zámecká. Školní 
farma ale zdaleka nestačila pokrýt 
potřeby odborného výcviku a praxí 
zemědělských učebních a studijních 
oborů, chyběly potřebné hospodářské 
budovy, chybělo vybavení a chyběly i 
peníze na jeho pořízení. Odborný výcvik 
ve škole se omezil na chov stádečka ovcí 
a koz, králíků, drůbeže a včel a v rostlinné 
výrobě na sklizeň pár hektarů luk na 
seno. Odbornější zemědělské práce, jako 
je třeba orba nebo dojení, si žáci jezdili 
občas vyzkoušet do zemědělských 
podniků v okolí. 
Situace zemědělských oborů ve škole 
byla téměř kritická, uchazeči o obor 
Zemědělec-farmář se dali téměř spočítat 
na prstech jedné ruky, studijní obor 
Agropodnikání se dokonce dva roky po 
sobě pro nízký počet zájemců neotevřel a 
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SŠHL Frýdlant

do oboru Veterinářství se hlásilo 
méně a méně žáků. Pak ale začaly do 
zemědělského školství proudit peníze a 
vše se pomalu začalo měnit k lepšímu. 
Naše škola byla vybrána v rámci projektu 
COV jako centrum odborného vzdělávání 
pro Liberecký kraj se zaměřením 
na zemědělství, díky tomu získala 
prostředky na výstavbu a vybavení 
nových dílen i nákup moderních strojů. 
Ministerstvo zemědělství ČR a Liberecký 
kraj škole jako centru odborné přípravy 
poskytly během uplynulých pěti let 
téměř devět milionů korun na nákup 
učebních pomůcek, především moderní 
zemědělské techniky. Zemědělské obory 
byly zařazeny do stipendijního programu 
Libereckého kraje, ze kterého žáci 
dostávají měsíční motivační stipendijní 
příspěvek a při výborném prospěchu 
každý půlrok i takzvané prospěchové 
stipendium. Škola si pronajala stáj na 
školním statku, z vlastních prostředků 
nakoupila dojné krávy a chovné svině a 
velkou pozornost věnovala propagaci 
zemědělských oborů. Uchazečů začalo 
pomalu přibývat a dnes patří zemědělské 
obory k nejobsazenějším ve škole. 

V rozletu nás ale pořád brzdila malá 
výměra obhospodařovaných pozemků a 
hlavně to, že jsme neměli žádnou ornou 
půdu, na které by žáci mohli nacvičovat 
práce při pěstování polních plodin od 
zpracování půdy přes setí a ošetřování 
plodin až po jejich sklizeň. Ale i to se 
změnilo k lepšímu. Koncem zimy roku 
2021 převzala škola do své péče dalších 
čtrnáct hektarů trvalých travních 
porostů v sousedství školní farmy, ale 
hlavně necelých 21 hektarů orné půdy 
vedle Novoměstské silnice. 

Mohli jsme tedy začít znovu pořádně 
„sedlačit“ i na poli. Nový začátek 
hospodaření nebyl jednoduchý. Pole 
jsme převzali v polovině března tak, 
jak zůstalo ležet po sklizni poslední 
plodiny – nevyhnojené, nezorané, a 
dokonce nebylo ani podmítnuté. Učitelé 
odborného výcviku se spolu s našimi 
farmáři hned pustili do práce, aby stihli co 
nejdříve zasít jarní obiloviny a luskoviny a 
připravit půdu i pro další plodiny. Pole 
vyhnojili hnojem a zorali, rozdělili 
nektarodárnými pásy na čtyři stejně 

velké hony, které oseli a osázeli jarními 
plodinami - obilovinami, luskovinami a 
okopaninami. 
První rok ale našemu polnímu 
hospodaření příliš nepřál. Projevily se 
nedostatky v předchozí agrotechnice a 
místy v porostech nad našimi plodinami 
vítězily plevele jako pelyněk, pcháč a 
šťovík. Jaro bylo, stejně jako léto, 
studené a deštivé, brambory jsme sázeli 
až ve druhé dekádě května do studené 
půdy a v průběhu léta pršelo tak, že mezi 
řádky často stála voda a nebylo možné 
ani vjet na pole a provést ochranu proti 
plísni bramborové. Podobně na tom byla 
krmná řepa, kterou jsme nestihli celou 
vyplít a vyjednotit, a luskoviny a proso 
jsme museli dokonce zaorat na zelené 
hnojení. Zkrátka první půlrok našeho 
hospodaření nedopadl úplně nejlíp, 
přesto jsme dokázali sklidit dostatek 
obilnin, řepy a brambor nejen pro 
pokrytí potřeby krmiv na školní farmě, 
ale i na prodej.  

Druhý rok našeho polního hospodaření 
už vypadá mnohem nadějněji. Našim 
farmářům a jejich mistrům se podařilo 
v agrotechnických termínech připravit 
půdu a zasít ozimé i jarní obilniny a 
luskoviny, zasít a vyjednotit řepu, zasá- 
zet a proorat brambory a díky 
příznivému počasí provést i nezbytné 
agrotechnické zásahy v porostech. Kro-
mě orné půdy se museli postarat také 
o naše louky a pastviny, sklidit dostatek 
objemné píce pro krmení našeho do-
bytka a zastat veškerou běžnou péči o 
zvířata na farmě. A těch zvířat už také 
není málo. V souvislosti se zvýšením 
výměry obhospodařované zemědělské 
půdy si teď můžeme dovolit chovat až 
15 velkých dobytčích jednotek. Kromě 
králíků, drůbeže a prasat se naši žáci 
starají i o stádo ovcí plemene Clun 
forest, zařazené v kontrole užitkovosti, a 
chov hovězího dobytka plemene Český 
strakatý skot a  Jersey jsme rozšířili o 
pětihlavé stádečko původního českého 
plemene Česká červinka. Toto prastaré 
plemeno, které bylo ještě nedávno 
blízko vyhynutí, se vyznačuje velkou 
flexibilitou a celkovou odolností a  
i když jeho užitkovost není srovnatelná 
s moderními intenzivními plemeny, 

jeho zachování je důležité pro udržení 
genové rozmanitosti v chovu skotu. 
Náš chov českých červinek byl zařazen 
do Národního programu konzervace a 
využívání genetických zdrojů a naši žáci 
se tedy jeho prostřednictvím podílejí 
na splnění základního cíle tohoto 
programu, tedy zajištění dlouhodobého 
uchování genetických zdrojů  zvířat 
významných pro výživu a zemědělství. 
V nejbližší budoucnosti plánujeme 
na školní farmě zavedení chovu 
čistokrevných koz v kontrole užitkovosti, 
chovu čistokrevných plemen drůbeže 
s produkcí násadových vajec, do-
končujeme zimoviště pro krávy,  
na podzim budeme stavět nový 
včelín, ve fázi projektových příprav je i 
výstavba nového vepřína. Snad se vše 
podaří zrealizovat a nakonec dojde i 
k rozšíření naší naučné zemědělské 
stezky o živočišnou část s expozicí 
hospodářských zvířat, tak jak jsme si dali 
za cíl před dvěma lety. 

To všechno by nebylo možné 
bez velkého nadšení a osobního 
nasazení našich učitelů i mnoha žáků 
zemědělských oborů. Naše škola je totiž 
zcela výjimečná tím, že na rozdíl od 
ostatních zemědělských škol, které mají 
své školní statky se stálými zaměstnanci, 
u nás zajišťují všechny zemědělské 
práce mistři, učitelé a žáci zemědělských 
oborů. Když je potřeba, neváhají zůstat 
v práci do večera, přijít o víkendu, o 
prázdninách nebo dovolené, plahočí se 
na polích, když se většina národa vyhřívá 
na sluníčku u moře nebo u rybníka. Takže 
jim patří velký dík a uznání, i když oni to 
pro to nedělají. Mají tu práci prostě rádi.  

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

Oslavy 75. výročí gymnázia 
Na sobotu 24. září 2022 jsme pro 
všechny absolventy, bývalé i současné 
kolegy, studenty a přátele školy 
připravili za podpory Města Frýdlant 
a pod záštitou náměstka hejtmana 
Libereckého kraje pro školství, mládež, 
tělovýchovu a zaměstnanost Ing. Dana 
Ramzera celodenní program oslav. 
V dopoledních hodinách proběhne 
v městském parku charitativní běh 
nazvaný „Boříme bariéry“ na 5 km nebo 
1 km, se startem hlavního závodu v 10 
hodin, registrace pro zájemce začíná  
na místě od 9 hodin. 
V dalším programu umožníme zájem-
cům prohlídku Gymnázia Frýdlant,  
otevřeme ho od 12 hodin. 
Od 16 hodin bude v kině promítán film 
Jizerské hory. 
Celý den zakončíme společenským 
večerem v sále restaurace Beseda od 18 
hodin. 

Těšíme se na Vás a srdečně Vás všechny 
zveme.  

BOŘÍME BARIÉRY
aneb spolu to jde líp

24. září 2022
prezence: 9:00 - 9:45

městský park Frýdlant

Kratší okruh: 1 km - vhodné i pro vozíčkáře a kočárky

Delší okruh: 5 km - silnice i terén (nová trasa)

Startovné: děti - 50 Kč, dospělí - 100 Kč

Možnost registrace předem od 1. 9. 2022 na facebooku Světové školy 

Gymnázia Frýdlant nebo na stránkách Gymnázia Frýdlant.

Výtěžek věnujeme Jedličkovu ústav v Liberci na nákup rehabilitačních 

pomůcek a Domovu Raspenava na nákup materiálu do sociálně 

terapeutických dílen.

r o
č

n
ík

Mgr. Pavel Čumpelík
ředitel
Gymnázia Frýdlant
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ZŠ speciální, Frýdlant

ZAČÍNÁ NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Prázdniny uběhly a 1. září se opět děti 
školou povinné setkaly ve školních 
lavicích se svými pedagogy a spolužáky. 
Stejně jako v ostatních školách i v té 
naší se o prázdninách čile pracovalo, 
opravovalo, malovalo a uklízelo. Tak, 
abychom se zde měli zase o trochu 
lépe a příjemněji. Nejrozsáhlejší akcí 
letošních prázdnin byla výměna oken 
ve vilové budově, která již byla velkou 
nutností. Investiční akci zajistil zřizovatel 
školy Město Frýdlant. Zejména ve školní 
družině, počítačové učebně a malé 
tělocvičně se bude mnohem lépe větrat a 
zároveň nebude docházet k úniku tepla 
z budovy. Veškeré stěhování a uklízení 
bylo velmi náročné, velké poděkování 
patří všem zaměstnancům, kteří se  
na něm podíleli. V kanceláři, v kuchyňce a 
v jedné ze tříd byly položeny nové 
podlahové krytiny a v budově se třídami 
bylo nově vymalováno. Vzhledem  
ke změnám v počtu tříd byl přestěho-
ván nábytek a třídy nově rozmístěny.  
V přípravném týdnu pedagogové třídy 
vyzdobili, přichystali pomůcky a 1. září 
vše vypuklo.

Na konci června jsme se rozloučili  
s některými kolegy – paní učitelkou 
Alenou Kopřivovou, Evou Mičkovou a 
panem školníkem Vladislavem Morem. 
Přejeme jim hodně zdraví a klidné užívání 
si svého zaslouženého pracovního 
odpočinku. No a jak už to bývá, když 
někdo odchází, tak také někdo nový 
přichází. Přivítali jsme ve svých řadách 
nové mladé učitele – Anežku Salabovou a 
Jakuba Husáka a také nového pana 
školníka Jana Pavlů. Věříme, že nové 
posily budou pro náš tým velkým 
přínosem. Zároveň došlo ke změně na 
pozici zástupkyně ředitelka školy. Stala 
se jí paní Mgr. Martina Cermanová, která 
nahradila paní Mgr. Jarmilu Kesnero-
vou. Paní Jarmila Kesnerová zastávala  
funkci zástupkyně ředitelky mnoho let a 

i díky ní škola skvěle fungovala, díky 
jejím organizačním schopnostem se 
uskutečnilo mnoho výletů, akcí, škol  
v přírodě a sportovních soutěží. Zároveň 
byla a nadále je výbornou učitelkou svým 
žákům, v posledních letech převážně  
na ZŠ speciální. V naší škole zůstává a 
bude pokračovat jako třídní učitelka 
jedné ze speciálních tříd. Za její práci a 
přínos škole jí ze srdce děkujeme a 
vážíme si jí.

Také v naší škole do lavic tentokrát 
usedlo více prvňáčků, než bývá obvyklé 
– celkem 7, pět z nich jsou absolventi 
našeho přípravného stupně ZŠ speciální, 
2 žáčci přicházejí z mateřských školek. 
Všem přejeme, ať se jim daří a líbí 
se jim u nás. Fotografie z uvítání a 
průběhu prvního dne školy Vám, milí 
čtenáři, určitě ukážeme v příštím čísle 
Frýdlantského zpravodaje.

Všechny rodiče našich žáků zveme  
na tradiční zahajovací společné setkání  
v pondělí 5. 9. 2022 od 14.00. Seznámí- 
me Vás s plánovanými akcemi a prů-
během školního roku, bude prostor 
pro Vaše dotazy a přání. Pro infor-
mace Vám i všem ostatním budou  
k dispozici i nadále naše webové stránky 
www.zsps-frydlant.cz, náš Facebook,   
telefonní číslo do kanceláře 482 312 
110 a emailová adresa kancelar@zsps-
frydlant.cz. Úřední dny ředitelky školy 
jsou pondělí 8.00 – 15.00 a středa 
12.00 – 15.00. V ostatní dny či hodiny 
pouze po předchozí domluvě, děkuji  
za pochopení.

Všem žákům a jejich rodičům přejeme 
klidný a úspěšný školní rok a budeme se 
těšit na dobrou spolupráci.  

Za kolektiv zaměstnanců 
Mgr. Jaroslava Smolová
ředitelka ZŠ speciální
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Letní příměstské tábory DDM Frýdlant

Dům dětí a mládeže o letních práz-
dninách pořádal 6 příměstských tábo- 
rů s různým tematickým zaměřením, 
kterých se zúčastnilo celkem 117 dětí.

Na táboře „Po stopách detektiva“ děti 
řešily případ detektiva Jedličky, vyluštily 
několik šifer, našly úkryt sochy i sladký 
poklad. 

Na „Letní kreativní dílně“ děti pracovaly 
v keramickém ateliéru, tvořily z různých 
materiálů, vyrobily kulisy na herecké 
odpoledne, podívaly se do sklářské 
dílny v Heřmanicích a prošly si stezku  
v Jizerskohorských bučinách.

Na táborech „Hrou za dobrodružstvím“ 
děti navštívily významná místa ve Frýd-
lantě, ochutnaly Novoměstskou kyselku, 
opékaly buřty u bulovského vodopádu 
nebo na zahradě DDM, byly na Hrubé 
Skále, na hradě Valdštejn, na vyhlídkách 
v Hejnicích, v Lázních Libverda i v Bílém 
Potoce. Hrály různé hry v přírodě, na 
zahradě DDM i v tělocvičně. 

Na táboře „Toulky přírodou“ se děti 
zábavnou formou seznámily s přírodou 
v okolí Frýdlantu, vyšláply si na Smrk a 
poznávaly různá zvířata a rostliny.  

Marcela Fialová  
zástupce pro volnočasové aktivity  
(DDM a ŠD) 
ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Plánované zájmové kroužky DDM 
Frýdlant na školní rok 2022/2023
Přihlášku do zájmového kroužku si 
můžete stáhnout na webových strán-
kách školy www.zsazusfrydlant.cz 
nebo vyzvednout v kanceláři DDM.

Vyplněnou přihlášku na kroužek ode-
vzdejte do kanceláře či schránky DDM 
do 23. 9. 2022.

Florbal Kolář Václav 4. - 6. tř. Po 15:00 – 16:30 Pur. tělocvična 500 Kč

Judo I. Mgr. Sýkora Petr mladší upřesníme v září upřesníme v září 600 Kč

Judo II. Mgr. Sýkora Petr starší upřesníme v září upřesníme v září 600 Kč

Judo III. Mgr. Sýkora Petr nejstarší upřesníme v září upřesníme v září 600 Kč

Sportovní hry 1. - 6. tř. upřesníme v září Pur. tělocvična 500 Kč

Šachy Mgr. Buřita Dobroslav 1. - 9. tř. pá 14:00 – 15:00 DDM suterén 500 Kč

Myslivost a ochrana přírody Ing. Bc. Wudyová Zuzana 1. - 9. tř. Út 16:00 – 17:00 DDM suterén 500 Kč

Rybářský kroužek Mikoláš Jiří 1. - 9. tř. Čt 16:00 – 17:00 500 Kč

Keramika I. Černá Ondřejka 1. - 3. tř. Út 13:00 – 14:30 DDM keramická dílna 700 Kč

Keramika II. Černá Ondřejka 4. - 6. tř. Út 14:45 – 16:15 DDM keramická dílna 700 Kč

Tvořivé ruce Richtrová Kateřina 3. - 5. tř. Čt 15:00 – 16:30 DDM ateliér 600 Kč

Vaření Svobodová Kateřina 3. - 5. tř. Út 15:00 – 16:30 DDM kuchyňka 500 Kč

9. tř. Čt 17:00 - 19:00 sál Beseda 700 Kč

Konstrukce a robotika Fialová Marcela 5. - 9. tř. Čt 15:00 – 16:30 Hus přírodovědná učebna 500 Kč

Robotické hraní I. Fialová Marcela 3. - 4. tř. Út 14:00 – 15:00 DDM učebna pod střechou 500 Kč

Robotické hraní II. Fialová Marcela 3. - 4. tř. Út 15:00 – 16:00 DDM učebna pod střechou 500 Kč

Robotické hraní III. Fialová Marcela pokročilí Čt 13:30 – 14:30 DDM učebna pod střechou 500 Kč

Zábavná věda 4. - 5. tř. upřesníme v září Hus přírodovědná učebna 500 Kč

Klub R Svobodová Kateřina 3. - 6. tř. Čt 15:00 – 16:30 DDM 1. patro 500 Kč

Školička Hihlánová Jaroslava MŠ Út 16:00 – 17:00 DDM přízemí 500 Kč

Školička Hihlánová Jaroslava MŠ St 16:00 – 17:00 DDM přízemí 500 Kč

Turistický kroužek Doleželová Marie 1. - 9. tř. Čt DDM suterén 500 Kč

Mgr. Močárková Jana               
Mgr. Passler Marie

rybník 
DDM

zámecký rybník  
suterén DDM

Kroužek společenského 
chování a tance

Svobodová Kateřina               
Svobodová Dana

Mgr. Stanková Šárka                
Mgr. Passler Marie

14:00 - 15:30 
sudý týden

Kroužky zahájí svoji činnost v týdnu  
od 3. 10. 2022.

O přijetí žáka do kroužku bude zákon-
ný zástupce informován na e-mailovou 
adresu uvedenou na přihlášce.

Nabídka zájmových kroužků bude 
upřesněna v září 2022 na internetových 
stránkách  www.zsazusfrydlant.cz.  

Marcela Fialová  
zástupce pro volnočasové aktivity
(DDM a ŠD) 
ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant
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Občanská kronika
červen 2022

Karel Fibrich
Věruška Hálová
Anna Hnízdová
Miroslav Ječný
Zděnka Briestenská
Jan Srnka

Úmrtí
Marek Pešák
Rozálie Mikysková
Anastázie Drapáková
Alžběta Veselá
Mia Macková

Narození Sňatky

červenec 2022

Květoslav Suchý

Úmrtí
Dušan Kapura
Čeněk Votava
Antonín Jančáry
Veronika Drozdová
Elena Tesařová

Narození Sňatky
Ondřej Smolný + Lucie Čuříková
Marcel Hrabík + Radka Vacířová
Jan Miroszka + Simona Rajtrová
Jan Szappanos + Helena Roubalová
Filip Rajn + Markéta Farská
Ladislav Vacíř + Veronika Ševčíková
Jiří Červa + Marcela Novotná

Jiří Kopecký + Hana Klumparová
Milan Sádek + Petra Trejbalová
Martin Götz + Jana Soukupová
Lukáš Domorák + Andrea Vošterová
Tomáš Hiner + Ilona Richtrová
Patrik Drozd + Veronika Hlaváčová
Martin Prošek +  Irena Nováková
Filip Drobeček + Šárka Benešová
Lukáš Kudibal + Eva Štrosnerová
Peter Kozlovský + Monika Koncová
Pavel Novák + Anna Házová
Jiří Sluka  + Iva Vykypělová
Petr Smrčka + Denisa Pecinová
Rostislav Pavlík + Simona Prousková
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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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Aby v přírodě nehořelo!
Lesní požár je požár, který začne v lese, 
nebo mimo les a do lesa se následně 
rozšíří. Jedná se o nežádoucí hoření 
zasahující velké plochy se závažným 
dopadem na chráněné zájmy, tzn. život, 
zdraví, majetek a životní prostředí. 

Obecně lze lesní požáry rozdělit na 
podzemní (šíří se často do hloubky 
kolem kořenů např. proschlém humusu 
nebo rašeliništích), pozemní (v našich 
podmínkách se vyskytují nejčastěji a 
zasahují pozemní kryt, tzn. hrabanku, 
trávu, mech) a korunové (jejich hlavním 
nebezpečím je vysoká rychlost šíření ve 
větvích stromů). Lesní požáry vznikají 
působením přírodních živlů (např. 
blesk, samovznícení), technických nebo 
technologických závad (spadlé dráty 
elektrického vedení nebo poruchy na 
strojích), ale nejčastější příčinnou je 
nedbalost či úmysl člověka (odhození 
nedopalku, žhářství).

Podle lesního zákona (zákon č. 289/1995 
Sb.) je v lesích zakázáno kouřit, 
rozdělávat nebo udržovat otevřené 
ohně a tábořit mimo vyhrazená místa a 
odhazovat hořící nebo doutnající 
předměty. V případě porušení zákona 
může být viníkovi uložena pokuta do 
výše 15 000 Kč. Navíc likvidace lesních 
požárů je pro hasiče nebezpečná, 
zdlouhavá, materiálně i fyzicky náročná 
činnost. 

Nejen z těchto důvodů je v lese více než 
kde jinde potřeba dodržovat základní 
preventivní zásady chování.

Hasiči radí:

• V lese nikdy nekuřte.
• Oheň rozdělávejte jen na vyhrazených místech. 
• Za silného větru nebo v období extrémního sucha v přírodě nebo na volném   
 prostranství oheň vůbec nerozdělávejte.
• Ohniště vzdalte nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti  
 od budov a všech dalších hořlavých věcí (stoh, suché listí, kořeny stromů, 
 větve apod.). 
• Ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí - např. obložením kameny,   
 obsypáním pískem, vyhloubením zeminy a v případě většího ohně oddělte  
 až metr širokým pruhem, který zbavte veškerých hořlavin.
• K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé  
 látky jako např. benzín, naftu či líh.
• Nachystejte si předem prostředek pro hašení, kdyby se oheň vymkl kontrole   
 (hasicí přístroj, dostatek vody, písek, hlínu apod.).
• Oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru, a nikdy do něj nevhazujte výbušné   
 předměty.
• Děti nenechávejte u ohniště bez dozoru dospělé osoby.
• Ohniště řádně uhaste, nejlépe prolijte vodou, popřípadě zasypejte zeminou.  
 Při vašem odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musejí  
 být chladné. 
• Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče  
 prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.   

kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje
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20. ročník triatlonu Bílá smrt
V  pátek 24.  června proběhl jubilejní  
20. ročník hobby triatlonu Bílá smrt. 
Plave se v  něm vždy 300 metrů 
v  bazénu na koupališti v  Raspenavě, 
potom následuje cyklistická, zhruba 
dvanáctikilometrová část z  Raspenavy  
do Frýdlantu, zakončená tříkilo-
metrovým během. Počasí bylo značně 
proměnlivé a  připravilo pro účastníky 
dramatické okamžiky. Zatímco první 
startující skákali do bazénu za plného 
slunečního svitu, ti poslední dobíhali 
v dešti a za hřmění bouře. 
Účast byla tento rok nadprůměrná. 
Nakonec závodilo 54 startujících 
všech věkových kategorií, včetně žen, 
dětí a  jak pořadatelé uvádějí, mužů 
master  – master. Jen pro zajímavost - 
nejmladšímu účastníkovi závodu bylo 
10 let a  nejstaršímu 70 let a  ani jeden 
z  nich neskončil na posledním řádku  
ve výsledkové listině.
 
Absolutním vítězem tohoto ročníku se 
stal suverénní Štěpán Korecký, který 
zvítězil v  čase 35 minut a  53,4 vteřin a 
„nadělil“ druhému Martinu Rexovi 
pěkných šest minut. Nejrychlejší ženou 
tohoto ročníku byla Zuzana Kocumová 
s časem 45 minut a 32,6 vteřin. Možná 
se sluší připomenout, že závodu se 
zúčastnili i dva ze tří zakladatelů. 
Závod proběhl bez zranění a  s  pouze 
malými technickými problémy na zá-
vodních strojích. Skvěle byly připraveny 
podmínky na startu, cestou a  v  cíli. 
Za to náleží dík technickému zázemí 
závodu, dobrovolníkům a  frýdlant-
ským i  raspenavským dobrovolným 
hasičům. A  jmenovitě starostovi Sboru 
dobrovolných hasičů Frýdlant Zdeňku 
Průšovi pak za to, že umožnil vyhlášení 
výsledků triatlonu Bílá smrt 2022 
v  hasičské zbrojnici v  Okružní ulici  
ve Frýdlantu a spolu se svým týmem se 
postaral o  dokonalý servis vyhlášení a 
celého večera vůbec. Nálada večera 
připomínala Oktoberfest a  všichni si 
navzájem sdělovali dojmy ze závodu. 
Ředitelka závodu Miluška Novotná 
na závěr vyhlásila, že tento jubilejní 
20. ročník je závěrečný. A  toto, jako 
jediné, nebylo publikem oceněno pot- 
leskem, ale projevem nesouhlasu. 
Snad se povede její rozhodnutí změnit. 
Kdyby ne, tak důstojnější rozloučení se 
s  triatlonem Bílá smrt si lze jen těžko 
představit.

Závod byl podpořen Městem Frýdlant 
z  dotace De minimis. Pořadatel 
Bike Frýdlant z.s. děkuje také všem 
dalším sponzorům, divákům a  hlavně 

účastníkům triatlonu, bez kterých by 
tuto akci nešlo podniknout.  

Za triatlon Bílá smrt
Jiří Hančar
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Workoutové hřiště ve Frýdlantě
opět v akci aneb Workout 
Challenge Cup vol. 3
V sobotu 25. 6. 2022 se na frýdlantském 
workoutovém hřišti již potřetí konala 
sportovně zaměřená akce s názvem 
Workout Challenge Cup vol 3. I tento rok 
se spojila uskupení a organizace, která 
se věnují práci s mládeží, jmenovitě 
NZDM CAJK-Diakonie ČCE, Free Club a 
Ceebius Gym, aby dětem a mladým 
lidem zpříjemnily předprázdninové dny.

Akce je věnovaná nejen mladým 
sportovně smýšlejícím lidem, ale i 
široké veřejnosti, která se nebrání si 
vyzkoušet nové sportovní aktivity. 
Každý zúčastněný si může poměřit své 
síly se svými vrstevníky či lidmi sportem 
se zaobírajícími ve svém volném čase 
či dokonce s vrcholovými sportovci. 
Díky spolupráci organizátorů mají 
možnost se mnozí „mladí a neklidní“  
z našeho výběžku popasovat s možností 
si vyzkoušet sportovní disciplíny na 
workoutovém hřišti a mohou v sobě 
objevit skrytý talent, jenž lze posléze 
rozvíjet. Tímto společným zápolením se 
smývají jakékoliv rozdíly a výsledek je 
na vůli, odhodlání a motivaci každého 
z nich.

Každý ročník přátelského sportovního 
klání je něčím jiný, výjimečný. Tento 
rok se vyznačoval velikou účastí dětí 
ve věku 6 - 10 let. Žen bylo v letošním 
sportovním klání pomálu, ale o to více 
si vážíme, že si zkusily i zápolení s muži. 
Nevzdaly to a vyhrály samy nad sebou.

Počasí nám i teto rok přálo a slunce 
tak mohlo prozářit cestu mnohým 
účastníkům ke krásným sportovním 
výkonům, jenž některé vynesly až  
na bednu vítězů.

Vzhledem k počasí byl nutný i pravidelný 
pitní režim a občerstvení, které se 
stalo pohonným palivem sportovců a 
o to se postarala organizace Ceebius 
Gym. Každému sportovci se dostalo i 

obědu zdarma ve formě rizota, které 
pro ně navařila Catering Bohemia, pod 
vedením Petra Jirečka.

Andělé z ČČK na nás všechny bedlivě 
dohlíželi během celého klání, tedy i 
první pomoc byla zajištěna.

Dobrá nálada sálala již od brzkého rána 
ze všech strana a tak zahájení Challenge 
Cupu mohlo započít a započalo v 9.30 
hodin.

V tomto ročníku si závodníci poměřovali 
své fyzické síly ve třech věkových 
kategoriích: 

Kategorie I (6 - 10 let) - u této kategorie 
se pohlaví nerozlišovalo 
Kategorie II (11 - 14 let) 
Kategorie III. (15+) 

a to v těchto následujících disciplínách: 
BĚH, DŘEP, HRAZDA-VIS, KLIKY, 
MRTVÝ TAH - VIP disciplína.

Před každou disciplínou se daný cvik 
či úkon předvedl tak, aby nemuseli 
být soutěžící diskvalifikováni kvůli 
nesprávnosti provedení.

První disciplínou byl již avizovaný běh, 
kdy nejen ti nejmenší sportovní aktivisti 
běhali jako o život. 
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Za bouřlivé podpory a hlasitých ovací 
se dosahovalo pěkných výsledků.  
U druhé a třetí kategorie se již běhalo 
se zátěží, která kupodivu nebyla znát  
na celkovém výsledku a i zde byly vidě-
ny časy pod jednu minutu. Nejlepším 
časem (46:25) se může pochlubit  
v kategorii 15+ Daniel Dužda.

V druhé disciplíně se dřepovalo a to 
na minutu.  Dřepovým velmistrem se 
stal i tento rok Bastien Sivák, nyní  
v kategorii II., jenž nadřepoval 64 
dřepů za minutu. Předdřepoval tak o 
jeden dřep dalšího borce, který soutěžil  
za kategorii I.

Třetím cvikem byl VIS na hrazdě. Viselo 
se opravdu dlouho. Nejdéle visel Jan 
Holub, v kategorii I., s časem 1:59:82.

Posledním sportovním úkonem byly 
kliky. Mnozí si osvěžili, jak správný klik 
vypadá. Nejen muži, ani ženy a dívky 
se nevzdávaly a klikovaly se stejným 
nadšením jako jejich mužské protějšky.  
Kliky se opět měřily do minuty. 
Největším borcem se v této disciplíně 
stal Milan Kima za kategorii II. - chlapci, 
kterému se podařilo udělat 54 kliků  
za minutu.

Nutno zmínit i výsledky žen v mužských 
klicích, kdy žena 15+ Lucie Winklerová 
udělala 22 kliků v tomto provedení a 
patří jí velký obdiv.

Poslední disciplína byla dobrovolná, 
aktéři si během ní mohli zkusit silovou 
disciplínu nazvanou mrtvý tah alias 
mrtvolu. Pro některé to bylo první 
setkání s osou a zcela jistě to nebylo 
setkání poslední. 

Jaké byly tedy nakonec celkové 
výsledky:

Kategorie I. (6 - 10 let)
1. místo: Jan Holub
2. místo: Matěj Kaňka
3. místo: Matěj Kubát

Kategorie II. (11 - 14 let) chlapci  
1. místo: Bastien Sivák 
2. místo: Bernard Winkler
3. místo: Milan Kima                                           

Kategorie II. (11 - 14 let) dívky                                                    
1. místo: Zdena Siváková - ZIZA                                                     
2. místo: Anna Kovaříková

Kategorie III. (15+) Muži                                                           
1. místo: Daniel Dužda                                                             
2. místo: Andreas Kroka

Kategorie III. (15+) Ženy
1. místo: Lucie Winklerová

Nejlepším výsledkem v mrtvém tahu za 
muže, měřeno počet tahů za minutu, byl 
výkon Daniela Duždy, který nazvedal 
27 x 40 kg osu a za ženy se blýskla 
Adéla Kučerová výkonem 18 x 40 kg.

Ani letošní rok se neobešel bez krásných 
cen. Každý, kdo stál na bedně, obdržel 
medaili, pohár a cenu ve formě zdravého 
mlsání.

Děkujeme ze srdce VŠEM, kteří se na 
této akci podíleli jakýmkoliv způsobem, 
protože bez společné spolupráce by tato 
ani jiná akce nemohla nikdy vzniknout a 
proběhnout. Díky!

Viděla, spoluorganizovala, fandila, od-
měňovala a napsala   

Lenka Kučerová
NZDM CAJK
Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou
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Září je měsícem náročnějším, než 
jsou jiné. Začíná škola, vše je nové. Asi 
nejnáročnější je září pro nové prvňáčky. 
Přechod z mateřské do základní školy 
je významným mezníkem v životě 
každého dítěte. Z předškoláka se stává 
školák, k hravým činnostem dítěti 
přibývají každodenní školní povinnosti.  

Školní rok je důležité začít 
zvesela – a to se dá zařídit 
třeba knížkou z knihovny!

Milí rodiče. Máte doma prvňáčka, 
který se začíná učit číst a chcete ho  
v tom podpořit a třeba si společně 
číst? Přemýšlíte, co vašim dětem vybrat  
za knížku k prvnímu čtení? Můžeme 
vám s výběrem vhodné knížky poradit. 
Zde je několik tipů, jak se orientovat 
 při výběru a vyhledat vhodné knížky.

Čerstvý prvňáček zná postupně zatím 
jen velká tiskací písmena, ale malá 
ne. Pokud hledáte knížku, ve které 
by byla jen velká písmena, zaměřte 
se na knihy, které jsou v souladu  
s genetickou metodou výuky čtení. 
Naším tipem z edice „První čtení, to 
nic není“ jsou knihy Kokřík Benda 
(autor Aleš Poledne), Pohádkový svět 
(autorka Eva Horáková) nebo moderní 
pohádka Vědí draci o legraci? (autorka 
Daniela Krolupperová).

Další variantou je obrázkové čtení, kde 
se kombinuje text s obrázky, kterými 
jsou některá slova nahrazena. Za nás je 
ideálním prvním čtením pro všechny 
prvňáčky nebo děti, které se čtením 
teprve začínají. Při společném trénování 
čtenářských dovedností jsme zjistili, 
jakou má pro první čtenáře obrázkové 
čtení velkou výhodu. Díky obrázku si 
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může dítě chvilku vydechnout od čtení, 
což prvňáčkům hodně pomůže, mají 
čas nabrat sílu do dalších písmenek. 
Obrázkové čtení pomáhá rozvíjet slovní 
zásobu, fantazii a čtení s porozuměním.
Tipem na krásné obrázkové čtení 
z naší knihovny je kniha Veselé 
obrázkové čtení (autor Jiří Havel). 
Obsahuje jak kratší prozaické texty, 
tak rýmované básničky. Velká tiskací 
písmena doplňují bohaté ilustrace. 
Dalším naším tipem jsou Příběhy 
ze strašidelného zámku (autorka 
Annette Neubauerová). Ve třech 
krátkých příbězích se zde děti seznámí 
se strašidýlky Chrastilem, Špínkou a 
Bumbácem, kteří spolu žijí na opu-
štěném hradě. Knížky jsou určené 
začínajícím čtenářům od 5 let.

Edice První čtení

Edice První čtení je bezva čtení  
s poučením. Knížky z této sekce jsou 
vhodným mostem na cestě od leporel 
pro nejmenší čtenáře ke klasickým 
knížkám. Knihy stojí totiž především 
na krásných obrázcích, které jsou 
doprovázené jen minimem textu, 
jsou upravené a jsou vhodné pro 
společné čtení s rodiči a následně i  
pro samostatné čtení, krůček po krůčku. 

Chcete si být jistí, že dítě 
knížce rozumí? Zkuste první 
čtení s úkoly.

Příhody veselých prvňáčků: první 
čtení s úkoly (Zuzana Pospíšilová)

Adam půjde po prázdninách do školy. 
Zatím ale neví, co ho tam čeká. Na konci 
prázdnin se seznámí s Luckou, se kterou 
se pak v první třídě sejde. Při čtení 
můžete zažívat dobrodružství spolu  

s Adamem a Luckou, kteří vás postupně 
provedou od školky celou první třídou.

Hurá do školy: příběhy z první třídy 
(Zuzana Pospíšilová)

Veselé i dobrodružné příběhy, které 
prožívají děti v první třídě. I ve škole 
se dá zažít spousta zajímavých a neče-
kaných příhod.

Ukradená písmenka 
(Lenka Rožnovská)

Deset pohádkových příběhů o zatou-
laných písmenkách.

Záhada školní půdy 
(Zuzana Pospíšilová)

Alenka chodí do první třídy a moc touží 
zažít nějaké dobrodružství.

Zásady prvního čtení:
• První čtení jsou knížky, které 
doporučujeme všem začínajícím čtená-
řům, aby je čtení opravdu bavilo.
• První čtení byste měli vybírat velmi 
pečlivě, neboť by mělo dítě zaujmout a 
motivovat ho k dalšímu čtení. 
• První knihy vybírejte spolu s dětmi. 
Nenuťte je knihu za každou cenu dočíst. 
Najděte tu pravou knihu!

S výběrem vám rádi pomůžeme! 
Nebo se podívejte do online kata-
logu knihovny a zadejte: téma nebo 
klíčová slova - první a obrázkové 
čtení. Objeví se vám knihy s té-
matikou prvního čtení!

Všem školákům a prvňákům 
přejeme radostný začátek 
školního roku.

Připomínáme, že v září už podruhé 
připravila Městská knihovna Frýdlant 

A je to tady, milé děti i rodiče! Škola
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Bílá voda od Kateřiny Tučkové. 
Rozsáhlý román, ve kterém se prolíná 
příběh mladé ženy z počátku 21. sto-
letí s událostmi spjatými s temným 
obdobím kláštera Bílá Voda, kde 
během náboženské perzekuce za ko- 
munistického režimu byly násilím 
internovány řeholnice. Bílá Voda. Pustá 
vesnice skrytá ve stínu pohraničních 
hor, kam kdysi přicházely zástupy 
poutníků vyprosit si pomoc u zázračné 
sošky Panny Marie. 

Spisovatelka Alena Mornštajnová 
oslovila tisíce čtenářů svými knihami  
o ženách. Jejich děj se odehrává 
v českém prostředí a autorka se  
v nich potýká s nelehkými otázkami a 
situacemi. Její prvotinou byla kniha 

Hotýlek, následně vydala Slepou 
mapu, ale nejvíce se zapsala do pově-
domí čtenářů svým románem Hana. 
Nyní jsme do knihovny pro vás zakoupili 
její knihu Listopád. Kromě náročného 
Listopádu pak do našeho fondu přibyla 
od této autorky i povedená dětská kniha 
Teribear - Tajemství modré krabice. 

Přijďte si vybrat nejen knižní novin-
ky, ale i klasiku, kterou máte rádi.  
Jsme tu pro vás.   

Za Městskou knihovnu Frýdlant 
Radka Wittmayerová

dárek prvňákům k nástupu do školy, 
který bude ve znamení celoměsíční 
akce: V ZÁŘÍ DO ŠKOLY I DO KNIHOVNY. 
Tím dárkem je registrace nových 
dětských čtenářů do knihovny 
zdarma. 

Zároveň připomínáme, že v červnu, 
při slavnostním pasování na čtenáře, 
dostali tehdejší prvňáčci poukaz  
na členství do Městské knihovny Frýd-
lant na školní rok 2022/23, které je pro 
ně také zdarma. Milé děti využijte této 
příležitosti a staňte se novými čtenáři.

Pozvánku do knihovny máme i pro dos-
pělé čtenáře. 

Máme pro vás několik knižních novinek, 
o které byl zájem. Zde jsou dvě z nich.
Určitě v poslední době vyhlížíte knihu 

Domeček Frýdlant z.s. 
pořádá 

zábavný pochod plný her pro děti, rodiče a prarodiče 

"Dobrodružná plavba" 
      Kdy: 17. září 2022
      Start: dětské hřiště Purkyňova 8:30 - 10:00 h. 

 Startovné: 20,- Kč 

Účastníci v
pirátském
budou
odměněni!

Hra o
hodnotné
ceny!
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Léto bylo ve Frýdlantu 
plné kultury a akcí

V polovině července se na nádvoří radnice uskutečnil koncert skupiny Roháči z Lokte. 

Ve Frýdlantě jsme si mohli v létě užít řadu kulturních a společenských akcí. Ty největší, jako je třeba festival 
Frýdlantsko Franze Kafky nebo Letní jazzová dílna Karla Velebného, mají v tomto zpravodaji svůj vlastní prostor. 
Kromě nich se ale uskutečnila řada jiných.  Podívejte se na výběr těch, které pro vás připravilo Město Frýdlant. 

Od června do konce srpna si mohli lidé 
ve Frýdlantu dojít na promítání kina 
nejen do kamenné budovy, ale i do kina 
letního. Bylo připraveno vždy v pátek, 
sobotu a neděli v zahradě za kinem 
kamenným. Letní kino si letos našlo své 
návštěvníky a například při promítání 
snímku Prezidentka byla jeho kapacita 
opravdu naplněná. 

Foto Roháči z Lokte: Eva Činčurová

Foto z letního kina: Eva Čechová
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V sobotu 23. července se v městském parku konal další  
z tematických večerů – tentokrát Skotský večer. Připraven byl 
zábavný program, dobré občerstvení, hudba, tance. Místní  
i návštěvníci si užili pohodový letní večer, který nakonec i přes 
hrozby nezkazil ani déšť. 

Foto: Marek Sekáč

Foto: mp

V pátek 19. srpna byla ve výstavní síni 
radnice zahájena výstava jazzových 
fotografií Jazz World Photo 2022. Třicet 
nejkrásnějších jazzových fotografií si 
můžete prohlédnout až do konce září. 
Součástí zahájení byl i jazzový koncert 
Beaty Hlavenkové.   

mp

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | září 2022

33



Okénko zastupitelů
Vážení spoluobčané,

prázdniny i dovolené jsou za námi a 
je tu září a s ním i konec stávajícího 
čtyřletého volebního období a nové 
komunální volby a v některých obcích 
i volby senátní do třetiny senátních 
obvodů, mezi které se řadí i město 
Frýdlant. 

A proto nám dovolte krátké zamyšlení 
nad rekapitulací stávajícího stavu i 
možné vyhlídky do budoucna. Jako 
členům zastupitelstva nám bylo umož-
něno při hlasování podpořit nově 
vznikající projekty nebo se nesouhlas-
ně vyjádřit k problémům samostatně 

dle svého názoru. Podpořili jsme 
schválením rozpočtu i rozpočtovými 
změnami například opravy komunikací 
i nově vzniklá parkoviště na území 
města, opravy školských budov,  
kulturní akce atd.

Je mnoho dalších témat, která zůstávají 
nedořešená, nebo je nutné se k nim  
v budoucnu vrátit, jako jsou namátkou 
vybudování nového koupaliště, opra-
vy a údržba městských budov, sféra 
sociálních služeb pro naše stárnoucí 
občany, podpora školství, dětská hřiště a 
v neposlední řadě i zajištění základní 
zdravotní péče pro všechny občany 

města. Témat se najde stále hodně, 
stále je co budovat, rozvíjet i opravovat. 
Protože město Frýdlant má dlouhou 
tradici, bylo tu před námi a bude i po 
nás. Je to město nás všech. Jak si ho 
budeme udržovat a rozvíjet, takové 
bude.  Přeji nám všem, aby bylo krásné 
a aby se nám všem v něm dobře žilo. 
 
Přejeme Vám krásný zbytek léta.   

Za stranu SOS pro Frýdlant  

Milan Drechsler
Stanislav Kvapil
Jana Dachsová

Frýdlant 97.4 FM  R-LBC

NATANKUJTE  
ZADARMO
Po celé září vyhrávejte v našem  
vysílání poukázky na pohonné hmoty  
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Liberec
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Den architektury proběhne 
ve Frýdlantu 1. října, jste zváni!
Srdečně zveme k akci, která se koná ve Frýdlantě už třetím rokem. Tou akcí je Den architektury, ke kterému se 
letos opět připojíme. Zatím jsme si v předchozích dvou ročnících prohlédli zajímavé vily ve Frýdlantě a projeli 
jsme na kole industriální architekturu okolo Smědé do Bílého Potoka.

Letos jsme si vyhlédli naši radnici. Projdeme si ji od přízemí po půdu, nahlédneme do zákoutí, která náhodný 
návštěvník mine, nebo se podíváme do míst, kam není běžně přístup.
1. října se sejdeme ve 14. 00 hod u Špitálku, kde začínáme.

Součástí akce je i výstava výtvarných prací studentů Gymnázia Frýdlant, která je věnovaná architektuře 
radnice. Po prohlídce bude promítán ve výstavní síni radnice film o naší význačné architektce Aleně Šrámkové.

Jan Hlávka
Zdena Hrdinová

Foto obřadní síně radnice: Radek Petrášek
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MILOSTIVÉ LÉTO 2 
POSLEDNÍ ŠANCE ZATOČIT S EXEKUCEMI!

Akce „Milostivé léto“ je časově omezená. Probíhá od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022. Uhrazením jistiny 
a poplatku exekutorovi vám budou odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále. 

JAKÉ PODMÍNKY MUSÍTE SPLŇOVAT? 

• Exekuce byla zahájena před 28. 10. 2021.
• Exekuci vymáhá soudní exekutor.
• Exekuce je vedená pro dluh u veřejnoprávního subjektu, kterým může být: 

zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice, 
městské dopravní podniky a další organizace, které vede či vlastní obec, kraj či stát 
(dluh na nájmu u obce, poplatek za odvoz odpadu, pokuta za jízdu na černo apod.).

CO JE POTŘEBA UDĚLAT: 

1.  Od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 doručte exekutorovi doporučený dopis, 
ve kterém ho informujte, že využíváte Milostivé léto. V dopise požádejte 
o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který zaslat peníze. 
Vzor dopisu najdete na www.milostiveleto.cz.

2.  Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek 
1 815 Kč. Do 30. 11. 2022 musí být částka na účtu exekutora.

ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ NELZE MILOSTIVÉ LÉTO VYUŽÍT? 

• Máte exekuci pro dluh vůči soukromoprávním věřitelům (úvěry, hypotéky, dluhy 
u operátorů nebo nájmy soukromých majitelů bytů apod.). To neplatí v případě, 
kdy se soukromoprávní věřitel dobrovolně k Milostivému létu připojí.

• Dluhy, které odkoupil soukromoprávní subjekt – např. dluh původně 
u dopravních podniků, odkoupený inkasní společností. 

• Dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, která byla zahájena po 28. 10. 2021.
• Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale např. úřad v daňovém a správním řízení.

POTŘEBUJETE PORADIT?

• Na webu www.milostiveleto.cz si můžete zkontrolovat, zda se na vaši exekuci 
Milostivé léto vztahuje. Najdete tam vzor dopisu pro exekutora a další 
doplňující informace.

• Dotazy můžete psát na e-mail: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.
• Chcete to raději probrat po telefonu? Zavolejte na 770 600 800, po–pá, 9.00–22.00 h.

?

+

www.milostiveleto.cz
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Jízdní řád historického vlaku
Liberec – Frýdlant a zpět Frýdlant – Jindřichovice pod Smrkem a zpět

Prodej jízdenek přímo u vlaku nebo ve vlaku
Cena jízdenky: dospělí 50,- Kč, děti 20,- Kč
Jízdenka je nepřenosná
Ve vlaku je řazen vůz s drobným občerstvením  
a možností zakoupení suvenýrů

Jízdní řád historického vlaku

Liberec Mníšek
Oldřichov 
v Hájích Frýdlant Krásný Les Dolní Řasnice

Nové Město 
pod Smrkem Horní Řasnice

Jindřichovice 
pod Smrkem
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