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Letní jazzová dílna 
Karla Velebného 
bude
Po otaznících nad konáním tradiční 
Letní jazzové dílny Karla Velebného 
kvůli pandemii koronaviru je jasno, 
dílna se konat bude.  
 Více na straně 19

Výročí ničivých 
povodní 
roku 2010
V srpnu si Frýdlant připomene 
10. výročí ničivých povodní roku 
2010. Přečtěte si, jak probíhaly 
a jaké škody napáchaly.  
 Více na stranách 26 - 30

Frýdlant bude v létě 
opravovat chodníky 
tří ulic
První prázdninový měsíc začnou 
ve Frýdlantě opravy chodníků 
v Žitavské, Fügnerově 
a Husově ulici. 
 Více na stranách 6 a  9

Foto: Martina Petrášková

Smědá poslední červnový víkend zahrozila. Frýdlant se obával povodní podobného rozsahu, jako 
v roce 2010. Voda ale nakonec zůstala v korytu řeky a škody nezpůsobila.   Více na stranách 4 a 5.



Přeji Vám krásné léto, milí čtenáři. 
Cicerův citát mě napadl, když jsem si 
připravoval vzpomínku na bleskovou 
povodeň v srpnu 2010, ale události  
z minulých týdnů a posledního červno-
vého víkendu mé myšlenky upnuly 
jiným směrem.

Miluji Jizerské hory. Jsou pomyslným 
věncem krásného a velmi tajemného 
Frýdlantska. Frýdlantsko - území, kte- 
rým kráčely dějiny. Území mnoha tváří. 
Území blahobytu i bídy. Území hor, lesů 
a vody. Území zvěře a ptáků. Území 
květin a luk. Území bohaté lidmi. Území 
milované i zatracované.

To vše jsem cítil, když po dlouhé době 
deseti let příroda ukázala opět svou 
sílu a vyžádala si respekt. Ukázala, že 
ji nejde jen tak ovládnout a spoutat. 
Ukázala, že je silnější než my. Ukázala 
nám, že vyžaduje respekt, pokoru a 
naslouchání.

My malí, my lidé, jsme ukázali, že se 
dokážeme semknout. Dokázali jsme,  
že se dokážeme připravit a ubránit, když 
je potřeba se síle přírody bránit. Byli jsme 
před deseti lety poučeni a pracovali 
jsme. Ukázali jsme, že lidská paměť není 

krátká. Dokázali jsme, že malichernosti 
nám nebrání dokázat, jak velmi jsme 
schopní v ostré akci.

Děkuji všem, kteří byli, jsou a budou 
připraveni svou silou a pomocí uchránit 
a ubránit všechny, kteří to potřebují. 
Děkuji všem, kteří pomáhají nebo pomoc 
nabízejí. Děkuji všem bez rozdílu!

Jsem na nás pyšný! Síla přírody nás 
prověřila, a protože jsme připravení, 
vybavení, a přesto velmi pokorní, 
neudeřila příroda svou plnou silou.

Nesmíme zapomínat. 
Musíme být odvážní!
Musíme umět pomoci!
Musíme umět přijmout odpovědnost!
Musíme se umět v pravý čas rozhodnout!
Nikdy nevíme, zda je nejhorší za námi.

Je Vás mnoho, kterým chci poděkovat a 
nechci na nikoho zapomenout. Děkuji 
Vám všem. Jen díky Vám jsme schopni 
odolat síle přírody.
Chce to jen jedno!
NEZAPOMENOUT!

Přeji Vám, milí čtenáři, krásné 
a na odvahou bohaté léto!   

Dan Ramzer, starosta
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„Paměť slábne, 
pokud ji necvičíš.“
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Účet Frýdlantu za pandemii 
koronaviru - 2 miliony korun

„Částka dvou milionů je rozložena do 
dvou položek, zhruba stejně velkých. 
Milion korun muselo město vynaložit 
na bezprostřední a nezbytná opatření 
při vyhlášení nouzového stavu. Jde 
o peníze, za které jsme nakupovali 
ochranné pomůcky, dezinfekci, za které 
probíhala preventivní opatření. Druhý 
milion pak budeme distribuovat jako 
pomoc podnikatelům, kteří museli kvůli 
nařízení vlády ze dne na den zavřít 
své provozovny,“ vysvětluje starosta 
Frýdlantu Dan Ramzer. 

Část nákladů, které Frýdlant vydal ze 
svého rozpočtu, chce město požadovat 

zpět od státu. „Jsem přesvědčen o 
tom, že například ochranné pomůcky 
měl kraji, městům a obcím zajistit stát.  
A nejen je. Proto budeme po státu 
finance za věci, které nemůže nikdo 
rozporovat, požadovat,“ doplňuje 
sta-rosta Frýdlantu. Ve vymáhání 
oprávněných nákladů Frýdlant úzce 
spolupracuje s Libereckým krajem 
a dalšími městy a obcemi. „Jsou 
to peníze, které nám budou chybět.  
Peníze, za které bychom mohli  
například opravit chodník nebo dětské 
hřiště. Nevidím důvod, proč bychom 
o ně měli rozpočet města ochudit,“ 
uzavírá Dan Ramzer.  

Zhruba dva miliony korun ze svého rozpočtu muselo Město Frýdlant vynaložit na zvládnutí krize během 
pandemie nového typu koronaviru a pomoc podnikatelům ve městě, kteří byli poškozeni vládními nařízeními 
s pandemií souvisejícími. Část nákladů, zhruba 800 tisíc korun, bude Frýdlant žádat po státu. 

Kazetový strop v obřadní síni 
se dočkal první etapy obnovy

„V posledních letech začal strop obřadní 
síně vykazovat pravděpodobné známky 
tepelného mostu. Zešedl a začala 
se tam hlavně v létě srážet vzdušná 
vlhkost. Poškozenou částí bednění navíc 
do obřadní síně padaly skrze spáry 
zbytky izolačního zásypu – písek, popel 
a zbytky dřeva,“ vysvětluje starosta 
Frýdlantu Dan Ramzer. 
Město proto přistoupilo k první 
etapě oprav. „Pracovalo se na vy-
čištění a ošetření prostor půdy, 
které sice návštěvník nevidí, ale bez 
jejichž uvedení do vhodného stavu 
by bylo opravování pohledové části 
kazetového stropu zbytečné,“ říká Mgr. 
Zuzana Černá z odboru stavebního 
úřadu a životního prostředí a státní 

památková péče Městského úřadu 
Frýdlant. Od března do poloviny 
dubna proto specializovaná firma 
vyměnila trouchnivějící a poškozené 
části bednění a naimpregnovala dřevo 
proti houbám, dřevokaznému hmyzu 
a plísním s dlouhodobou ochranou. 
„Abychom zabránili v budoucnu 
průchodu prachu, nechali jsme v místě 
natáhnout vhodnou geotextilii, která je 
kolem celého obvodu nově uchycena ke 
zdivu dřevěnou lištou, čímž zabráníme 
průchodu prachu i po obvodu stropu. 
Součástí první etapy obnovy stropu 
pak byla i instalace izolace, která má 
zabránit únikům tepla z prostor obřadní 
síně,“ vysvětluje Dana Kiliánová, 
pověřená vedením investičního 

oddělení Městského úřadu Frýdlant.
První etapa obnovy stropu obřadní 
síně přišla na 296 tisíc korun bez DPH. 
Město Frýdlant si v současné době 
nechává zpracovat návrh obnovy 
kazetového stropu z pohledové 
strany. „Už teď víme, že půjde o obnovu, 
která bude finančně poměrně náročná, 
odhaduje se na milion korun, nicméně 
potřebná. Především proto, abychom 
mohli krásu stropu i celé historické 
obřadní síně zachovat i pro příští 
generace v co nejlepším stavu. Věřím, 
že se nám na obnovu stropu podaří 
získat dotaci, žádat budeme například 
o peníze z dotačního titulu regenerace 
městských památkových zón,“ uzavírá 
starosta Frýdlantu Dan Ramzer.    

Zub času úřadoval v obřadní síni frýdlantské radnice na kazetovém stropu. Město Frýdlant proto v březnu 
zahájilo první etapou jeho opravu. Během jara se odborníci zaměřili na nepohledovou část stropu na půdě 
v podkroví, která sice není vidět, ale pro budoucí obnovu viditelné části kazetového stropu obřadní síně je 
bezpodmínečně nutná. Práce na ní přišly městský rozpočet na 296 tisíc korun bez DPH. 
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Voda na konci června zahrozila, 
z koryta Smědé se ale nevylila
Velká voda nadělala poslední 
červnový víkend (20. a 21. 6. 2020) 
vrásky na čele nejednoho obyvatele 
Frýdlantu. Bez měsíce po deseti letech 
opět hrozila vylitím z koryt Smědé a 
Řasnice a první prognózy dokonce 
věštily podobně velký rozsah záplav, 
jako v roce 2010. Katastrofické 
scénáře se nakonec nepotvrdily a řeka 
Smědá se přes dosažený třetí stupeň 
povodňové aktivity udržela ve svém 
korytě, stejně jako Řasnice. Frýdlant se 
tak až na zatopené sklepy či zahrady 
obešel bez škod na majetku. 

Boj s vodou začal ve Frýdlantu  
v sobotu 20. června 2020 už ve 4 
hodiny a 10 minut, kdy nastal první 
stupeň povodňové aktivity. Krátce 
před půl sedmou už dosáhla voda 
třetího stupně povodňové aktivity. 
Situaci monitorovala od 4 hodin 
a 45 minut povodňová komise 
Obce s rozšířenou působností  
III. Frýdlant (ORP III. Frýdlant).  
Po celý den byli v pohotovosti členové 
Sboru dobrovolných hasičů Frýdlant, 
kteří plnili pytle s pískem, stavěli 
protipovodňové stěny a monitorovali 
toky. Zajišťovali také čerpání vody  
v zaplavených sklepích ve městě. 

Nejdramatičtější byla ve Frýdlantu 
situace mezi polednem a 14.00 
hodinou, kdy se Smědá začala  
na nábřeží vylévat z koryta. Jejímu 
vylití ale zabránily pytle s pískem,  
které zde dobrovolní hasiči ve spolu-
práci s dobrovolníky položili. Na pravé 
straně toku Smědé byla u městského 
parku instalována protipovodňová 
stěna zapůjčená Hasičským zá-
chranným sborem Libereckého kraje, 
aby v případě dalšího stoupání vody 
zabránila vylití řeky směrem do města.
„Už před pátou hodinou ranní jsme  
začali monitorovat toky Smědé a 
Řasnice, město bylo rozděleno do pěti 
sektorů a začali jsme upozorňovat 
obyvatele na hrozící nebezpečí. Hasiči 
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paralelně začali plnit pytle pískem 
a zabezpečovat jednotlivé vstupy  
do objektů v ohrožené oblasti v centru 
města,“ říká starosta Frýdlantu Dan 
Ramzer. K pytlování se k dobrovolným 
hasičům Frýdlantu postupně přidali 
i dobrovolníci z řad veřejnosti. 
Pozornost všech členů povodňového 
štábu i hasičů byla upnuta k nebi, 
čekalo se, kdy přestane pršet. Déšť 
ustal kolem 15 hodiny a od té doby 
voda začala opadat.

Ještě kolem 13 hodiny přitom Libe- 
recký kraj zvažoval vzhledem  
k předpovědi, která predikovala 
napadnutí dalších 80 mm v příštích  
24 hodinách, vyhlášení stavu 
nebezpečí. „Počasí se uklidnilo, takže 
k tomuto mimořádnému kroku jsme 
přistoupit nemuseli,“ uvedl v sobotu 
navečer po jednání povodňové 
komise hejtman Libereckého kraje 
Martin Půta.

Podle ředitele závodu Povodí Labe 
Jablonec nad Nisou, Ing. Bohumila 
Pleskače, byla nakonec předpověď na 
sobotní večer a noc daleko příznivější, 
než vypadala dopoledne.  Fronta, 
která přinášela dešťové srážky z území 
jako je Ukrajina přes celé Slovensko 
v ranních a dopoledních hodinách, 
se naštěstí rozdělila na dvě části. 
„Jedna odbočila na jih a tím pádem 
došlo ke zlepšení situace, která by jinak 
byla velmi nepříjemná. Protože kdyby 
se naplnila předpověď úhrnu srážek 
za sobotu 85 mm a do nedělního rána 
stejného, znamenalo by to podobnou 

situaci, jako v roce 2010,“ dodává 
Bohumil Pleskač. 

Největším problémem Frýdlantska 
se stal výpadek provozu Úpravny 
vody v Bílém Potoce, způsobený 
zhavarováním odběrných zařízení.  
„V pátek ve 23 hodin byla úpravna 
vody v Bílém Potoce odstavena, 
protože povodňový průtok zanesl 
odběrná zařízení surové vody  
na Hájeném potoce a na Smědé.  
To znamená, že od té doby z vodních 
toků nenatékala na úpravnu surová 
voda, takže nebylo z čeho vyrábět 
pitnou vodu,“ vysvětluje ředitel 
Frýdlantské vodárenské společnosti, 
a.s. Ing. Petr Olyšar. Vodárenská 
společnost měla připraveno náhradní 
zásobování obyvatel pitnou vodou 
cisternami. V neděli se ale podařilo 
provoz Úpravny vody v Bílém Potoce 
částečně obnovit a tak nebylo krizové 
zásobování pitnou vodou cisternami 
potřebné.

Noční dramatický vzestup hladiny 
řeky se už nepotvrdil a ani neděle přes 
další předpovídané extrémní srážky 
nepřinesla tolik vody, aby se vylila  
z koryt řek, i když třetí stupeň 
povodňové aktivity byl opět 
zaznamenán u obou řek  
ve Frýdlantu. Během odpoledne  
se ale situace ve městě v souvislosti  
s povodňovými stavy na tocích  
Smědé a Řasnice stabilizovala a 
bezprostřední nebezpečí už nehrozilo. 
Hladiny řek Smědá a Řasnice pomalu 
klesaly. 

Během pondělí tak mohli členové 
jednotek Sboru dobrovolných hasičů 
Frýdlant a Větrov ve spolupráci  
s technickým úsekem Města Frýdlant 
postupně odvézt všechny pytle  
s pískem, které byly rozmístěny jako 
zábrany proti vodě u objektů v nejvíce 
ohrožených ulicích města a také  
na nábřeží. Vypuštěna a odvezena 
byla také protipovodňová stěna. 

„Velmi rád bych jménem povodňové 
komise ORP III. Frýdlant i Města  
Frýdlant poděkoval všem, kteří se jakkoli 
podíleli na pomoci při povodňovém 
stavu. V první řadě samozřejmě členům 
jednotek dobrovolných hasičů Frýdlant 
a Větrov a pak také dobrovolníkům, 
kteří jakkoli pomáhali. Ať už plnili pytle, 
nebo třeba přinesli unaveným hasičům 
něco k jídlu. A že takových lidí bylo dost. 
Každá pomoc se ve vypjaté chvíli počítá 
a každé ruce jsou znát, zvláště v boji  
s rozzuřenou vodou,“ uzavírá starosta 
Frýdlantu Dan Ramzer.  
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Frýdlantu se podařilo získat dotaci 
pokrývající 85 % nákladů na úpravy 
ulic Žitavská a Fügnerova

„V případě Fügnerovy ulice zahrnují 
práce rekonstrukci stávajících chodníků 
po obou stranách ulice a to od křižovatky 
s ulicí Husova a Bělíkova až ke křižovatce 
do Tylovy ulice. Tam už začínají chodníky 
obnovené při nedávných pracích  
v ulici Novoměstská,“ říká místostarosta 
Frýdlantu Jiří Stodůlka. Součástí 
rekonstrukce ve Fügnerově ulici bude 
také vybudování nového přechodu 
pro chodce. „Ten vznikne na začátku 
ulice Bělíkova při vjezdu z Fügnerovy 
ulice a bude také nasvícen. Mimo to se 
připraví i další místa pro přecházení 
tam, kde se na ulici Fügnerova napojují 
další ulice,“ vysvětluje Dana Kiliánová 
pověřená vedením investičního 
oddělení Městského úřadu Frýdlant. 

V projektu se pak počítá také například 
s ocelovým zábradlím pro zvýšení 
bezpečnosti chodců u vybraných míst 
ulice nebo s doplněním vodorovného 
i svislého dopravního značení Bus  
u zastávek veřejné dopravy. 

 „V ulici Žitavská zahrnují práce výstavbu 
nových chodníků nebo opravu těch 
stávajících od křížení s železniční tratí 
po ulici Tovární. Kromě toho dojde  
k vybudování dvou nových přechodů 
pro chodce a výměnu svítidel podél 
komunikace na stávajících stožárech,“ 
vypočítává místostarosta Frýdlantu. 
Přechody pro chodce nově vzniknou 
u kostela ve spodní části ulice, druhý 
před odbočkou k policii ve směru  
od Frýdlantu.

Také v této ulici mají být práce hotovy 
do pěti měsíců od předání stavby, tedy 
do listopadu tohoto roku. 

„Začátek prací na silnicích bohužel kvůli 
složité fakturaci i čekání na schválení 
dotací vychází na začátek prázdnin. A to 
nejen v ulicích Fügnerova a Žitavská, ale 
i v ulici Husova. Víme, že to pro obyvatele 
města bude omezující a nepříjemné, 
ale velmi je prosíme o trpělivost  
a shovívavost,“ uzavírá Jiří Stodůlka.  

Dotaci ve výši 85% uznatelných nákladů z ceny akce „Chodník podél ul. Žitavská, úsek Větrná – autobusová 
zastávka TIBA, Frýdlant a Chodník podél ul. Fügnerova, Frýdlant“ se podařilo získat Městu Frýdlant  
na úpravy ulic Žitavská a Fügnerova. Dotaci získalo město ze Státního fondu dopravní infrastruktury.  
Práce na Žitavské ulici jsou včetně neuznatelných nákladů pro výpočet dotace vyčísleny na zhruba 1 milion a 
416 tisíc korun bez DPH, u Fügnerovy ulice jsou pak také včetně neuznatelných nákladů pro výpočet dotace 
vyčísleny na zhruba 1 milion a 303 tisíc korun bez DPH.  Na obou ulicích začnou práce už v červenci a potrvají  
maximálně pět měsíců.

ulice Fügnerova

ulice Žitavská

ulice Žitavská
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V Bezručově ulici vznikla další 
zpevněná plocha pro parkování

„Nezpevněná plocha pro parkování  
na konci sídliště v ulici Bezručova,  
nad strání u stadionu, byla vlastně 
posledním místem pro stání vozidel, 
které zde nebylo dořešeno. Město 
Frýdlant ji proto nechalo přeprofilovat, 
vysypat štěrkovým ložem obsahujícím 
drenáže, horské vpusti a zadržovací 
jímky a jako pojízdnou vrstvu zvolilo 
zatravňovací tvárnice,“ vysvětluje 
místostarosta Frýdlantu, který má 
dopravu ve městě ve své gesci, 
Jiří Stodůlka. Tvárnice však město 
ponechalo bez výplně substrátem 
a nechalo vysypat pouze štěrkem, 
aby se při deštích nevyskytl problém  
s rychle odtékající vodou. 

V rámci obnovy parkovací plochy 
nechalo město zbudovat u parkoviště 

Nezpevněná plocha před řadovými garážemi byla opravena v průběhu května a června na sídlišti v ulici 
Bezručova. Nabízí 7 parkovacích míst pro osobní automobily + jedno pro imobilní občany a dvě místa  
pro motocykly. Jedním z hlavních důvodů úpravy tohoto prostranství byl problém s odtokem vody  
při prudkých deštích po schodech vedoucích od sídliště k zimnímu stadionu.

i nový chodník, který navazuje  
na stávající a zajistí větší bezpečí 
chodců. „Zpevněná plocha pro vozidla 
byla vybudována nákladem zhruba  
790 tisíc korun bez DPH,“ uvádí  

Kateřina Korečková z investičního 
oddělení Městského úřadu Frýdlant. 

Parkovací plochu ještě doplní nově 
vysazená zeleň.   
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Frýdlant nechává dláždit spojovací 
ulici mezi Hrnčířským náměstím a 
betlémem 

„S novým povrchem v této uličce  
vedoucí k betlému jsme dlouhodobě 
počítali. Čekali jsme jen, až budeme 
mít v zásobě dostatek žulových kostek, 
vytěžených a vybraných z jiných 
stavebních či rekonstrukčních akcí  
ve Frýdlantu. Vždy se totiž snažíme 
využít veškerý materiál, který ještě  
může být k užitku,“ vysvětluje 
místostarosta města Jiří Stodůlka. 

S rekonstrukcí ulice začalo 
město koncem května, kdy došlo  
k odstranění starého rozbitého 
asfaltového povrchu, vytěžení 
čedičových kostek a následovalo 
předláždění kostkami žulovými. 
„V duchu využití starých materiálů 
půjdeme i v případě vytěžených 
čedičových kostek, které jsme odvezli 
do naší deponie u skateparku. Počítáme 
s nimi pro revitalizaci prostranství  

u kostela, které plánujeme. Protože tam 
už dláždění čedičovými kostkami je a 
tento materiál se tam výborně hodí,“ 
dodává Jiří Stodůlka.
„Obnova a předláždění uličky, včetně 

Nový povrch bude mít během července spojovací ulička mezi Hrnčířským náměstím a betlémem v Zahradní 
ulici ve Frýdlantě. Už rozbitý asfalt, položený před desítkami let na čedičové kostky, vystřídají kostky žulové. 
Tedy stejné, jakými je vydlážděno právě i sousední Hrnčířské náměstí a které jsou použity na povrch Zahradní 
ulice. Celé prostranství tak bude barevně i povrchově sladěné. 

nového chodníku, přijde na zhruba 755 
tisíc korun bez DPH. Akce je financována 
z městského rozpočtu,“ uzavírá Kateřina 
Korečková z investičního oddělení 
Městského úřadu Frýdlant.   

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | červenec / srpen 2020

8



Husova ulice dostane během 
prázdnin nový povrch, opraveny 
budou i chodníky

Práce, které započaly už koncem 
června, mají trvat dva měsíce. 
„Během nich dojde k celoplošné opravě 
povrchu komunikace v ulici Husova 
a to od křižovatky s ulicí Fügnerova  
po křižovatku s ulicí Školní,“ říká 
Kateřina Korečková z investičního 
oddělení Městského úřadu Frýdlant. 
Obnovy se pak dočkají i chodníky. 
„Na obou stranách ulice dojde k celkové 
opravě stávajících chodníků, které 
jsou již rozbité a nevyhovující. Naváže 
se tak na již dříve opravené chodníky  
v ulici Fügnerova a celá lokalita bude 
kompaktní a pro pěší příjemnější,“ 
doplňuje místostarosta Frýdlantu 
Jiří Stodůlka, který má komunikace  
ve městě ve své gesci. 

Jediným místem, kde chodníky  
v Husově ulici zatím řešeny nebudou, 
je úsek podél parkoviště. „Město totiž 
chystá nové řešení tohoto parkoviště, 
jeho kompletní obnovou a podstatné 
rozšíření. V současné době se projektuje. 
Byl by proto nesmyslné podél tohoto 
parkoviště dělat teď nový chodník a  
v dohledné době do něj zase zasahovat,“ 
vysvětluje Jiří Stodůlka.

Během rekonstrukce povrchu a 
chodníků v ulici Husova dojde také 
na napojení Základní školy speciální 
na centrální vytápění příspěvkové 
organizace Teplo Frýdlant s.r.o.  

Husova ulice ve Frýdlantě dostane během prázdnin nový asfaltový povrch. Dočká se také opravy stávajících 
chodníků. Práce přijdou na zhruba 2 a půl milionu korun. Část nákladů na obnovu povrchu komunikace chce 
Město Frýdlant pokrýt z dotace, o kterou žádá na Ministerstvu pro místní rozvoj. 
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Frýdlant monitoruje a likviduje 
invazivní křídlatku japonskou

„Křídlatku japonskou k nám přivezl 
z Japonska jako okrasný keř kníže 
Larish, který měl na Ostravsku uhelné 
doly. Jde ale o velmi invazivní rostlinu, 
která velmi rychle vytlačí původní 
vegetaci. Rychle se množí a postupně 
se dostala do celé republiky,“ říká Pavel 
Soukup z frýdlantské firmy Lidezin 
CZ s.r.o., která křídlatku ve Frýdlantu 
likviduje. Největší záludnost této 
rostliny podle něj spočívá v tom, že 
se šíří vegetativně, tedy kořeny, které 
mohou mít až 20 metrů. „Křídlatka 
se velmi těžko likviduje, a pokud se 
proti ní nezasáhne, dokáže z místa, 
kde roste, vytvořit nepropustnou 
džungli. Nepomáhá ani její sekání nebo 
vykopávání kořenů, protože zbavit 
se všech kořenů je velmi náročné a  
ze zbylých rostou neustále nové a nové 
rostliny. Za rok jsou schopné dorůst až 
třikrát. Nejúčinnější způsob, jak křídlatku 

zlikvidovat je proto chemický postřik, 
byť jsou tyto postřiky v současné době  
u veřejnosti nepopulární,“ dodává.  

Ve Frýdlantě byl na křídlatku použit 
chemický postřik Randap biaktiv, 
což je jedna z mála látek, které  
na křídlatku fungují. „Nejde o klasický 
Randap, ale o šetrnější variantu, 
která nezasáhne spodní vody a není 
nebezpečná ani pro občany, kteří 
ošetřenou lokalitou chodí. Přípravek se 
používá ve chvíli, kdy rostliny dorostou 
do výšky kolem 70 cm až metru a mají 
velkou plochu listů. Protože právě přes 
listy se přípravek dostává až do kořenů 
rostliny a díky tomu ji dokáže zahubit,“ 
vysvětluje Pavel Soukup. Zároveň  
ale dodává, že k úplné likvidaci 
křídlatky z postižených oblastí dojde  
až po opakovaném postřiku za dva  
až tři roky. 

„Při pravidelných pochůzkách po Frý-
dlantu si všímám také invazivních 
rostlin, které by mohly být pro město 
pohromou. Tedy mimo jiné i křídlatky 
japonské. Když jsem jí objevil na pěšině 
v lesoparku Střelnice, u kontejnerového 
stání na Jäklově vrchu a u tenisových 
kurtů, ihned jsem se obrátil na odbornou 
firmu s požadavkem na likvidaci 
křídlatky,“ vysvětluje místostarosta 
Frýdlantu Jiří Stodůlka. Frýdlant 
se podle něj snaží dlouhodobě 
nedopustit, aby se křídlatka ve městě 
rozšířila. 

V minulosti byla ve Frýdlantě 
likvidována například u městského 
muzea Špitálek, u zahrádkářské 
kolonie U nemocnice nebo na březích 
řeky Smědé. Tam si její výskyt kvůli 
riziku eroze břehů monitoruje přímo 
Povodí Labe.   

Speciálním postřikem likvidovali ve středu 17. června 2020 odborníci ve Frýdlantu tři ohniska výskytu 
invazivní rostliny křídlatky japonské. Rostlina, která dokáže během několika málo let úplně vytlačit původní 
vegetaci, je ve Frýdlantě pravidelně monitorována a likvidována. Tentokrát byla křídlatka likvidována  
v lokalitě Střelnice, v Jäklově údolí a u tenisových kurtů. 
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V kostele Nalezení svatého Kříže 
byly obnoveny první dvě vitráže
Kostel Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu se může od konce května pochlubit dvěma obnovenými vitrážemi. Jde 
o vitráže nad hlavním oltářem kostela v presbytáři, které byly doplněny dle dochovaných dílů o chybějící 
části. Restaurování těchto dvou vitráží přišlo na zhruba 400 tisíc korun a financováno bylo z dotačního 
titulu Libereckého kraje na ochranu památek a veřejné sbírky, do které se vedle soukromých dárců a farníků 
zapojilo také Město Frýdlant. 

Restaurování vitráží z presbytáře 
kostela Nalezení sv. Kříže probíhalo  
od minulého roku. Vedla ho 
renomovaná restaurátorská dílna 
Umělecká huť sklenářská Jiřička 
– Coufal, o památkářský dozor se 
postaral Národní památkový ústav 
Liberec. 

„Samotné restaurování vitráží probí-
halo v restaurátorském ateliéru. 
Všechny části vitráže restaurátor  
nejprve vyjmul, rozebral a očistil, stejně 
tak rozebral olověnou vazbu vitráže. 
Malbu poté provedl vypalovanými 
barvami, následně doplnil olověnou 
vazbu a oboustranné cínování.  
Na konci května pak proběhlo opětovné 
osazení vitráží na jejich místa v kostele,“  
popisuje průběh restaurování 
vitráží Mgr. Zuzana Černá z odboru 
stavebního úřadu a životního 
prostředí a státní památková péče 
Městského úřadu Frýdlant. 

Vzhledem k finanční náročnosti, 
kterou renovace vitrážových oken 
přináší, vyhlásila Římskokatolická 
farnost veřejnou sbírku, do které 
se zapojilo také Město Frýdlant.  
„Do sbírky je možné přispívat i nadále, 
peníze budou použity na opravu 
třetí vitráže z presbytáře kostela, jejíž 
restaurování bude nejnáročnější, 
vzhledem ke třem chybějícím kusům 
původního motivu. Motiv tak bude  
třeba nejen vytvořit, ale zároveň i 
navrhnout,“ dodává Mgr. Zuzana Černá. 

„Okna kostela byla poškozena a 
provizorně opravena na konci druhé 
světové války. Újmu utrpěla při bom-
bardování Frýdlantu, při kterém byla 
jedna z bomb shozena i v blízkosti 
kostela Nalezení sv. Kříže. Vitráže tím 
pádem byly neúplné dlouhých 75 let. 
Jsem velmi rád, že se první dvě vrátily 
do původní podoby a zvu všechny 
zájemce, aby si je v plné kráse přišli 
do kostela prohlédnout,“ říká farář 
Římskokatolické farnosti Frýdlant 
Artur Ściana. 

Vedle obnovy vitráží se v kostele  
v současné době pracuje i na obnově 
hlavního oltáře. Více se o kostelu 
a veřejné sbírce na obnovu vitráží 
dozvíte na www.fara-frydlant.cz.  

Foto: Jan Mráz
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Komunitní práce je o tom, že každý 
přiloží ruku k dílu
Ve čtvrtek 11. 6. 2020 podvečer se  
ve Frýdlantu konalo první komunitní 
setkání u táboráku. Akce se zúčastnilo 
51 dospělých osob a cca 30 dětí nejen 
z řad romské komunity žijící na území 
města Frýdlant. Stavili se i zástupci 
města a NNO působící ve Frýdlantu 
(Člověk v tísni, Masif, Most k naději, 
Státní zdravotní ústav, Agentura  
pro sociální začleňování, člen Rady 
vlády ČR za LK aj.). 

Přivítali jsme vzácné hosty z Ostravské 
komunitní skupiny „SPOLEČNÁ 

CESTA“, kteří si s námi popovídali 
o tom, jak pracují ve své komunitě 
Ostrava-Kunčičky, i o tom jak je 
důležité, aby se do řešení problémů 
zapojilo co nejvíc lidí z komunity a 
aby každý, kdo může, přiložil ruku  
k dílu. Došlo i na rozebírání palčivých 
problémů ve Frýdlantu, které se týkají 
hlavně bydlení.
Nakonec nechybělo opékání vuřtů  
na ohni, společný zpěv a společný 
úklid. Akci uspořádal spolek Romany 
art workshop, z. s., který od začátku 
roku 2020 ve Frýdlantu působí.

VYHRÁVEJTE POBYTY 
v nejznámějších 
českých lázních

každou sobotu 
po celé prázdniny

od 13 hodin v pořadu VÝLETY

Český rozhlas Liberec
RÁDIO VAŠEHO KRAJE

liberec.rozhlas.cz

OPRAVA-VELKÁSOUTĚŽ-LIBEREC-2-2020.indd   1 18.6.2020   11:13:22

Tímto bychom chtěli poděkovat 
městu Frýdlant a Sboru dobrovolných 
hasičů Frýdlant za poskytnutí prostoru 
a zapůjčení lavic, dále zástupcům 
NNO a romské komunitě za účast  
na naší akci.   

Patrik Kotlár, Martina Vondráčková, 
Štefan David – komunitní pracovníci 
spolku Romany art workshop, z. s. 

Foto: autoři článku
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Škola, základ života vs. neuč se, 
život tě naučí?
Protože život nám občas do cesty 
staví těžké překážky a náročné 
výstupy, vyrazili jsme v pátek 29. 5. 
se členy Free-clubu na Ořešník. Cílem 
nebylo jen zdolat kopec, ale také 
vyzpovídat v neformálním rozhovoru 
naše hosty. Převýšení odpovídalo 
1444,4 schodům na trase 8,8 km. 
Našimi hosty z řad dospělých byli 
montážní dělník, konstruktérka, 
učitel a maminka na mateřské 
dovolené. Jednalo se o absolventy 
základní, střední i vysoké školy.  
To představovalo skvělý referenční 
vzorek pro sdílení zkušeností, asi jako 
když si v pizzerii objednáte Quattro 
Stagioni (čtyři druhy pizzy na jednom 
talíři). Cílem bylo zjistit co nejvíce o 
tom, jak se naši hosté k práci dostali, 
jaké překážky museli překonávat oni a 
jaké dovednosti jejich práce vyžaduje. 
Děti si přitom mohly dopředu tipovat 
své odpovědi a porovnat je s žitou 
zkušeností našich hostů. 

Co tipujete vy, jak to šlo? Zbyl dětem 
ještě v plicích nějaký kyslík na mlu-
vení? Nebo to do kopce jen sípaly?

Rozhovory se valily rychle a plynule, 
stejně jako Smědá, která nás po cestě 
do kopců provázela. Nejvíce děti znaly 
a rozuměly povolání... Světe div se, 
UČITEL. Čím to asi bude? Současně 
nejlépe trefovali odpovědi v kategorii 
peníze nebo pracovní benefity. Tam to 
měli zmapované na stokoruny přesně, 
a to u všech povolání. Kde jsme 
klopýtali, byly informace o potřebném 
vzdělání, kvalifikaci a dovednostech  
k vykonávání profese. 

A zkušenost, kterou si z toho s dětmi 
odnášíme? Je skvělý vědět, jakou 
práci chci mít a dělat, jaké přináší 
výhody a nevýhody. Současně je 
potřeba ale nezapomínat, co já také 
mohu nabídnout a musím zvládat 
pro její vykonávání. Velký dík všem 
zúčastněným a hlavně pracujícím, 
jmenovitě Jakubovi, Jáje, Ondřejovi 
a Kátě, kteří si na nás vyhradili svůj 
volný čas. 

Jakub Husák, 
projekt Žijeme tu spolu 
Foto: autor článku
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Školky ve Frýdlantě: pestrý program 
a spousta zábavy
Konec školního roku je tady. Pojďme 
se tedy společně ohlédnout za tím, co 
nás v jeho průběhu ve frýdlantských 
školkách provázelo. Frýdlantské 
školky nezahálely ani v nelehkém 
období uplynulých měsíců, které byly  
pro všechny z nás plné nejistoty a obav. 
Děti si v průběhu celého školního roku 
užily tradiční akce, naučily se mnoho 
nového a v pohodové atmosféře 
zvládly i omezení související s opa-
třeními proti koronaviru. 

Od září až do ledna se ve školce 
Jiráskova konalo mnoho zajímavých 
akcí. Ať už ryze „školkových“ nebo 
těch, do kterých se zapojily ostatní 
MŠ a veřejnost. Děti navštívily několik 
divadelních představení. Ta se konala 
v kině, ale i v libereckém Naivním 
divadle. Radost udělala návštěva  
u seniorů v Domově U Spasitele. 
Úspěch mělo setkání se sestrami 
Klozovými a jejich šikovnými 
vodícími psy v rámci besedy o životě 
nevidomých. O přírodě a tajích lesů 
dětem povyprávěl pan Erban, který 
se věnuje myslivosti. Již tradičním 
bodem v programu byl Masopust 
nebo návštěva ekocentra Střevlík  
v Hejnicích. Dětské vystoupení 
potěšilo rodiče malých frýdlantských 
občánků při jejich vítání na radnici. 
Ani na pohyb se však nezapomínalo. 
Každý týden byla možnost zatančit 
si zumbu s Hankou Roušarovou. 
Děti vyrážely na vycházky do okolí 
a jednu lednovou sobotu dokonce 
vyšly s rodiči do lesa ke krmelci 
nakrmit zvířata. První zkušenosti  
v oblasti polytechniky si mohly osvojit 
v projektu Malá technická univerzita. 
Dále se společně s maminkami, 

tatínky nebo prarodiči setkávali  
při příjemných tvořivých dílničkách, 
které se konaly odpoledne ve třídách. 
Listopad a prosinec byl ve znamení 
podmanivé adventní atmosféry. 
„Pyžamový den“ naplnily hry, 
tancování, soutěže a spousta legrace. 
Další plánované akce, jako například 
turnaj v hraní „Člověče, nezlob se“  
v Domě seniorů, různé výlety, 
kreativní dílna techniky „scrapbook“ 
a mnoho ostatních, však musely být 
kvůli nouzovému stavu zrušeny.

Spoustu zážitků, které zůstanou 
dětem dlouho v paměti, připravila 
i školka Bělíkova. V zimě se chodilo 
bruslit na stadion a za dětmi přijelo 
také divadélko s pohádkou. Radost 
dětem udělali čtyřnozí přátelé,  
od kterých se naučily mnoho nového. 
Trénink zdatnosti a sportovní nadšení 
si naši malí svěřenci užili v tělocvičně 

ZŠ. Několikrát navštívili hejnické 
ekocentrum Střevlík nebo Naivní 
divadlo v Liberci. Na děti samozřejmě 
nesměl zapomenout ani Mikuláš se 
svými pomocníky a ve školce se konala 
i neodmyslitelná vánoční besídka 
s nadílkou od Ježíška. Předvánoční 
období se neslo v pohodovém 
duchu se zpíváním a posloucháním 
koled. Pak přišlo jaro a děti se těšily  
na loučení se zimou. Kvůli opatření 
proti koronaviru se však muselo letos 
od oblíbené tradice vynášení Moreny 
upustit.

Spolupráci s ekocentrem Střevlík 
pravidelně udržuje také MŠ Sídlištní, 
která byla hostem v Hejnicích  
v minulém roce. Děti měly možnost 
poznat mnoho zajímavého  
z přírody, která nás obklopuje a je  
pro nás důležitá. Školka se zapojila  
do projektu „Malá technická 
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univerzita“ a na programu dále bylo 
představení v libereckém Naivním 
divadle. Jak se v předchozích letech 
ukázalo, tvořivé dílničky ve školce 
baví rodiče i jejich ratolesti. Vydařily 
se akce jako karneval, mikulášská 
nebo vánoční besídka. Děti trochu 
mrzelo, že letos nemohly v rámci 
tradičního setkání ukázat, co se 

ve školce za celý rok naučily. Kvůli 
nepříznivým podmínkám venku 
bohužel nebylo možné pořádat ani 
zimní olympiádu. Rozzářené oči 
a úsměv na dětských tvářích ale 
vyvolalo setkání s ochočenou liškou 
jménem Mia. Zajímavým zážitkem 
byla zkouška záchrany člověka  
při zábavně pojatém kurzu první 

pomoci s medvídkem Edou. Pra-
videlně se také chodily vydovádět 
do tělocvičny ZŠ. Od letoška mají 
děti na jeden den v týdnu k dispozici 
nové tablety a sluchátka, které slouží  
k výuce. Malí kuchtíci a kuchařky se  
ve školce Sídlištní směle pouštějí 
dokonce do vaření! Nasadí si 
kuchařské čepice, oblečou zástěru 
a poté si společně pochutnají  
na vlastnoručně vyrobené pizze, 
salátech, pomazánkách nebo 
muffinech. Navštěvují frýdlantskou 
zahrádkářskou kolonii, aby se 
dozvěděly o tom, co kde roste a 
jak se pěstuje nejrůznější ovoce a 
zelenina. Nechybí soutěže, prohlídky 
a ochutnávky různých dobrot.  
Na oplátku pak děti připravují pro 
zahrádkáře vystoupení a kreslí 
tematické obrázky.

Do druhé poloviny školního roku 
zasáhl nouzový stav. Zpočátku 
byly otevřeny všechny školky. Ty 
však navštěvovalo postupem času 
stále méně dětí, a nakonec zůstala  
v provozu pouze jedna MŠ. Jak se ale 
říká, všechno zlé může být k něčemu 
dobré. Vztahy mezi dětmi se utužily 
a zapracovaly jsme na tom, co nám 
připadá skutečně důležité: pohodové 
klima ve školce.

Závěrem bychom tímto chtěly moc 
poděkovat všem učitelkám, kuchař-
kám i provozním zaměstnankyním  
za skvěle odvedenou práci. Všechny 
během náročného období fungovaly 
naplno a s nesnadnou situací se 
„popraly“ se ctí.

Všem dětem a rodičům přejeme 
krásné a klidné léto!   

Kolektiv pracovnic MŠ Frýdlant
vedoucí učitelky mateřských škol
Foto: ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | červenec / srpen 2020

15



ZŠ speciální Frýdlant

Vážení čtenáři,

od posledního vydání Frýdlantského 
zpravodaje uběhl měsíc a je nutno říci, 
že červen v naší škole znamenal velké 
změny. Nejprve jsme se před začátkem 
června na poslední chvíli dozvěděli, 
že i naši žáci 1. stupně budou moci  
v dobrovolném režimu nastoupit zpět 
k výuce ve školních lavicích. A protože 
jsme to našim žáčkům chtěli umožnit, 
nezbylo nic jiného, než vše připravit 
během dvou dnů tak, abychom splnili 
veškeré požadavky na hygienu. Vše 
se podařilo, přihlásilo se 12 žáků, 
ale nakonec jich k pravidelné výuce 
nastoupilo 9. Žáci druhého stupně 
potom od 8. 6. 2020 docházeli dle 
plánu na konzultace a třídnické 
hodiny.

Velká změna čeká naši školu  
od nového školního roku. Vzhledem 
k postupnému snižování počtu žáků 
na našem odloučeném pracovišti  
v Liberci, které fungovalo od roku 
1995 v Zeyerově ulici v budově  
APOSS p.o. (dříve Ústav sociální péče), 
jsme se rozhodli požádat o ukončení 
činnosti tohoto pracoviště a jeho 

výmaz ze školského rejstříku. Rada 
města Frýdlant ukončení činnosti 
schválila na svém zasedání dne  
4. 5. 2020 a žádost o výmaz bude 
podána Krajskému úřadu v Liberci 
ke dni 1. 9. 2020. Měsíc červen a 
nemožnost výuky na tomto pracovišti 
kvůli pandemii koronaviru jsme 
proto využili ke stěhování školního 
majetku a také k loučení se žáky, 
s klienty APOSS, kteří jsou z velké 
části absolventy naší školy a i s jeho 
zaměstnanci, kteří byli téměř jako naši 
kolegové a byli nedílnou součástí naší 
práce.

Pracoviště naší školy v Liberci 
fungovalo 25 let, a proto myslím, 
že je na místě zavzpomínat  
na jeho činnost a hlavně lidi, kteří se 
zde věnovali výchově a vzdělávání 
žáků s těžšími formami mentálního 
postižení, autismem a různými 
dalšími kombinacemi postižení. 
Za vznikem tohoto pracoviště stojí 
změna v legislativě ČR, kdy byla 
uzákoněna povinnost vzdělávání 
všech dle jejich možností a tak bylo 
nutno pro klienty bývalého ÚSP, 
kteří byli ve věku povinné školní 
docházky, zajistit vzdělávání. Paní 
ředitelka ÚSP Ivana Gláserová 
se dohodla s ředitelkou tehdejší 
Zvláštní a pomocné školy Frýdlant 
paní Mgr. Alenou Erlebachovou, 
zajistila potřebné prostory pro výuku 
a tak mohlo vzniknout odloučené 

pracoviště. V následujících letech 
se rozrůstal počet vzdělávaných 
žáků, postupně se jednalo o 3 třídy 
s počtem 18 žáků. Během celého 
působení školy tudy prošli žáci  
z téměř celého Liberecka, někteří i 
ze Semilska a Jablonecka, pokud byli 
ubytováni v týdenním stacionáři ÚSP. 
Pracovištěm také prošlo poměrně 
hodně pedagogických pracovníků, 
ať již učitelů nebo vychovatelů a 
asistentů pedagoga. Jedním z nich 
jsem byla i já, současná ředitelka 
školy. Toto pracoviště bylo mým 
působištěm od roku 1997 do konce 
roku 2008 a mám na práci zde jen ty 
nejhezčí vzpomínky. Vzpomínám si 
na všechny své kolegy, někteří jsou 
již v zaslouženém důchodu, někteří 
již bohužel nejsou mezi námi. Někteří 
pracovištěm pouze „prolétli“, jiní 
zanechali výraznou stopu. Snad se 
ostatní neurazí, pokud budou tento 
článek číst, ale jmenovitě vzpomenu 
především dlouholeté pracovníky, 
kteří jsou z Frýdlantu a okolí. Je to 
pan učitel Ing. Štěpán Vyhlídko, paní 
Zdeňka Cýrusová z Višňové a paní 
Lenka Franclová z Frýdlantu. Jim i 
všem ostatním, kteří v naší škole a na 
zmíněném pracovišti pracovali, patří 
velké poděkování, stejně tak všem 
pracovníkům sociálních služeb, ať již 
bývalým či současným.  Odcházíme 
z tohoto pracoviště se spoustou 
krásných vzpomínek.

Pedagogové z libereckého pracoviště 
přecházejí  od 1. 9. 2020 na pracoviště 
do Frýdlantu, zde budou nově 
fungovat 3 třídy ZŠ speciální, každá 
pro 4 – 6 žáků, třídy jsou již připraveny 
a vybaveny. Těšíme se, až se všichni 
žáčci 1. září vrátí do lavic a doufáme, 
že se již nebude opakovat situace   
z jara. Nyní však začínají prázdniny,  
tak nezbývá než dětem popřát, ať si je 
ve zdraví užijí.

Mgr. Jaroslava Smolová
ředitelka ZŠ speciální Frýdlant
Foto: ZŠ speciální Frýdlant

Foto: Výuka v době rouškové
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Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant

V pondělí 22. 6. 2020 proběhlo 
slavnostní předávání maturitních 
vysvědčení a výučních listů letošním 
absolventům. Vysvědčení si naši 
úspěšní absolventi ve škole převzali 
z rukou starosty města Frýdlant Ing. 
Dana Ramzera. Slavnostní atmosféru 
sdílelo s úspěšnými absolventy vedení 
i vyučující naší školy.
Všem absolventům roku 2020 
gratulujeme k úspěšnému zakončení 
studia na naší škole, srdečně se 
loučíme a přejeme hodně štěstí  
do dalšího studia či profesního života.

Slavnostní předávání výučních listů a maturitních vysvědčení

Střední škola hospodářská a lesnická 
Frýdlant na pozadí přijímacího 
řízení, maturitních a závěrečných 
zkoušek spustila 1. června 2020 nové 
webové stránky www.stredni-skola-
frydlant.cz. Po několikaměsíčním 
vývoji během nouzového stavu jsou  
k dispozici přehledné stránky  

s intuitivní strukturou, moderním 
designem a webovými aplikacemi, 
které budou sloužit žákům, 
zaměstnancům i širší veřejnosti.

Na stránkách najdete ucelené 
informace pro žáky, rodiče, 
zaměstnance a partnery školy. 
Praktické jsou především aktuální 
informace, které každý den přinášejí 
to nejnovější z prostřední školy. Nové 
stránky se věnují i pravidelným a 
dnes již tradičním akcím školy jako 
jsou: Vánoční akademie, Gastroden, 
Zemědělská olympiáda, Mezinárodní 
výstava jiřinek, Hejnický dřevorubec, 

Chmelobraní, Řemesla nejsou OUT 
a Svatohubertské slavnosti. Dále 
návštěvníci webu najdou i aktuální 
data ze školní meteostanice. Zajímavé 
jsou i informace o vaření piva ze 
školního chmelu v blízkém Zámeckém 
pivovaru Frýdlant a nabídka služeb a 
kurzů.

Nové webové stránky Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant

I bez žáků se zaměstnanci naší školy 
starají o naučnou zemědělskou 
stezku. Pro mnohé z nás se stala 
přírodní posilovnou.  V tomto roce 
se pokoušíme experimentovat a za- 
čínáme pěstovat nové plodiny: 
quinou, pohanku, čočku, sóju nebo 
jetel inkarnát. 
Ing. Miroslav Kudrna
ředitel 

Střední škola hospodářská a lesnická 
Frýdlant

Naučná zemědělská stezka

Foto: SŠHL
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Mateřskou školu v Bělíkově ulici 
čeká velká rekonstrukce

„Budova z 19. století si už větší opravu 
zaslouží. V devadesátých letech došlo 
k její rekonstrukci, ale ta nebyla příliš 
kvalitní. Proto jsme museli už před pěti 
lety řešit provizorní opravu střechy, 
do které zatékalo,“ říká starosta 
Frýdlantu Dan Ramzer. Práce, které 
byly původně plánovány do dvou let, 
nakonec proběhnou všechny letos. 

„K předání staveniště došlo koncem 
června, předpokládané ukončení prací 

je v polovině listopadu. V mezidobí 
dojde na objektu k výměně střešní 
krytiny hlavní střechy, opravě krovu, 
provedení dešťové kanalizace u objektu, 
k výměně oken a opravě fasády. Nově 
bude také řešena hromosvodová 
soustava a uzemnění,“ vypočítává 
Dana Kiliánová, pověřená vedením 
investičního oddělení Městského 
úřadu Frýdlant. 

Město si od rekonstrukce budovy 
slibuje nejen zlepšení jejího 
technického stavu a vzhledu, ale i 
úsporu provozních nákladů, kterou 
mají přinést nově osazená okna. 

Děti, které mateřskou školu v Bě-
líkově ulici navštěvují, budou 
během prázdnin umístěny  
na jiných pracovištích školy. V září 
už by měl provoz školky probíhat  
v omezeném režimu opět v budově  
v Bělíkově ulici.   

Rozsáhlá rekonstrukce čeká v následujících pěti měsících mateřskou školu v Bělíkově ulici ve Frýdlantu. 
Opravena bude střecha a krov, stará okna budou vyměněna za nová a obnovena bude i fasáda. To vše 
nákladem více než 4 miliony a 850 tisíc korun bez DPH, které půjdou z městského rozpočtu. 
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Město Frýdlant
AB Studio, Kulturní sdružení Frýdlant,

Základní škola, Základní umělecká škola
a Mateřská škola Frýdlant

Záštitu nad 37. Letní jazzovou dílnou  
 Karla Velebného převzal

Ing. Dan Ramzer starosta města Frýdlant

Koncert uvádí Aleš Benda
Státní hrad a zámek

od 18.00 hodin

V případě nepříznivého počasí
KINO FRÝDLANT

Vstupné: 150,- Kč

POŘADATELÉ

 ÚČINKUJÍ:
 Luboš Andršt - kytara
 Josef Fečo - kontrabas
 Zdeněk Fišer - kytara
 Miroslav Hloucal - trubka
 Štěpán Janoušek - trombon
 Petr Kalfus - saxofony
 František Krtička - piano, vibrafon
 Pavel Razím - bicí nástroje
 Jiří Stivín - flétny. saxofony
 Zdeněk „Wimpy“ Tichota - basová kytara
 Adam Tvrdý - kytara
 Boris Urbánek - klávesy
 Marek Urbánek - bicí nástroje
 Martin Zbrožek - housle
 Milo Suchomel (SK) - saxofony
 Ľubomír Šrámek (SK) - piano
 Lee Andrew Davison (USA) - vokál

A KDYŽ COVID DOVOLÍ
 Neil Wetzel (USA) - saxofony
 Skip Wilkins (USA) - piano, vokál

Středa
19. srpna 2020

ZÁMECKÝ KONCERT
lektorů 37. LJD KV

Čtvrtek
20. srpna 2020

ŽÁKOVSKÝ KONCERT I.
4 O‘CLOCK BIGBAND LJD Karla Velebného 2020 

a kapely jednotlivých lektorů
37. LJD Karla Velebného

Restaurace „BESEDA“
od 20.00 hodin
Vstupné: 80,- Kč

Pátek
21. srpna 2020

ŽÁKOVSKÝ KONCERT II.
5 O‘CLOCK BIGBAND LJD Karla Velebného 2020 

a kapely jednotlivých lektorů
37. LJD Karla Velebného

Restaurace „BESEDA“
od 20.00 hodin
Vstupné: 80,- Kč
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HC Frýdlant - ohlédnutí 
za nedohranou sezónou
Koronavirus paralyzoval sportovní 
dění na celém světě. Krize se však 
nedotknula pouze nejvyšších 
sportovních soutěží, ale prakticky 
ze dne na den ukončila sezónu také 
veškerým klubům všech různých 
úrovní. Mnohé týmy tak přišly  
o své soutěžní vrcholy a byly nuceny 
ukončit sezónu nezvykle brzy. Ani 
hokejový Frýdlant nebyl výjimkou,  
a tak jsme o vyjádření k současné 
situaci i celkové zhodnocení sezóny 
požádali prezidenta klubu, Ing. Petra 
Berana.  

Jak jste vstřebával předčasné 
ukončení sezóny kvůli pandemii 
koronaviru a vyhlášení nouzového 
stavu?   

Bylo to velmi těžké období. Během 
snad 2 dnů jsme museli řešit 
soustředění Bílých Tygrů před play-off 
extraligy na našem zimním stadionu, 
zda a v jaké formě bude sehráno 
finále krajské ligy mužů a ve finále 
to nakonec bylo také rozhodování 
o úplném a předčasném ukončení 
provozu zimního stadionu. Nebyly to 
příjemné chvíle. Ale nakonec, když jde 
o zdraví, člověk si uvědomí, že jsou i 
horší věci.

Asi mrzí o to víc, že k ukončení 
sezóny došlo těsně před vrcholem 
sezóny, tedy před finálovou sérií A 
týmu s Jičínem?  

Samozřejmě, a nejen kvůli finále 
soutěže dospělých. Nedohrály se 
soutěže ve všech mládežnických 
kategoriích, přípravky přišly o zá- 
věrečné turnaje, stará garda 
neodcestovala na tradiční jarní 

třídenní turnaj na Jižní 
Moravě.

Jak jste viděl šance 
našeho A týmu ve fi-
nále? Jičín obhajoval 
prvenství z loňské 
sezóny a rovněž vyhrál 
základní část soutěže. 

Vzhledem k průběhu 
celé soutěže a ke sku-
tečnosti, že se nám 
proti tomuto soupeři 
dlouhodobě nedaří, 
bychom nebyli favorité. 
Na druhou stranu jít do 
finále s tím, že nemáme 
co ztratit mohla být 
výhoda. Tým byl po 
vítězném semifinále  
s Lomnicí 3:0 na zápasy 
„nakoplý“ a bylo cítit, že 
chce. Viděl jsem i čtvrté 
semifinálové utkání mezi Turnovem 
a Jičínem, které Jičín prohrál a nebyl 
v herní pohodě. Myslím, že bychom 
favorita potrápili a možná i…

Jak jste již sám zmínil, Áčko si 
v semifinálové sérii poradilo  
s Lomnicí nad Popelkou hladce 
3:0 na zápasy. Všechna utkání 
však byla velice vyrovnaná, co 
tedy nakonec sérii rozhodlo v náš 
prospěch? 

Rozhodně širší kádr a tím více sil  
v závěrech utkání a vůle po vítězství. 
Šestkrát za sezónu porazit Lomnici 
a neztratit ani bod je asi na zápis 
do historie. Ale souhlasím s tím, 
že semifinálové zápasy byly velmi 
vyrovnané.

Souhlasíte s rozhodnutím KVV 
Libereckého kraje, kdy nebyl 
udělen titul vítěze KLM? Nebo 
byste vítěze a medailisty určil  
na základě pořadí po základní části 
soutěže? 

Těžká otázka. Tím spíš, že jsme 
sahali po dlouhé době po úspěchu 
a už postup do finále úspěchem 
byl. To rozhodnutí řídícího orgánu 
chápu – soutěž nebyla dohrána. 
Stejně bychom si neužili předávání 
medailí (ať už jakýchkoliv) a poháru  
v atmosféře utkání a s diváckou 
kulisou. Alespoň tak máme motivaci 
do další sezóny.

Když se podíváme na sezónu A 
týmu jako na celek, jak hodnotíte 
jeho výkony v celém ročníku? 

Rozhovor s prezidentem klubu, Ing. Petrem Beranem
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Průběh sezóny vidím takto - Výborný 
start a první polovina základní části. 
Následoval trochu útlum, hlavně  
z důvodu zranění klíčových hráčů a 
vypadnutí z tempa o vánoční pauze. 
Před koncem základní části se však 
s návratem zraněných a zapojením 
našich juniorských nadějí vrátila  
do týmu herní pohoda. A o semifinále 
již byla řeč. Hodnocení je tak hlavně  
v porovnání s oběma předcházejícími 
sezónami velmi pozitivní.

Do Áčka se povedlo zapracovat 
hned několik mladých hráčů, kteří 
stále ještě mohli nastupovat i  
za juniory. V některých zápasech 
pak dokonce Frýdlant nastupoval 
se čtyřmi formacemi, což je  
v Krajské lize hodně nevídané.  
Jak hodnotíte tento krok? 

Ten krok se opravdu povedl. Mladí 
dostali šanci a tím další motivaci, vnesli 
do hry rychlost a dravost. Široký kádr 
také znamenal více sil v rozhodujících 
fázích zápasů a jako klíčový se ukázal 
i v play off. V neposlední řadě zdravý 
přetlak na místo v sestavě není  
ke škodě a prověří i charaktery hráčů.

Pojďme teď od A týmu k ostatním 
kategoriím. Jste hrdý na to,  
že Frýdlant má jako jeden z mála 
klubů v Libereckém kraji obsazené 
všechny mládežnické kategorie? 

Ano, z toho mám obrovskou radost. 
Všechny kategorie nemají již několik 
let ani třeba v Jablonci nad Nisou 
nebo v České Lípě. Po sportovní 
stránce je samozřejmě dobře,  
že máme obsazené všechny 
mládežnické kategorie, ale není 
lehké je táhnout a to jak finančně, 
tak organizačně. Nicméně je potřeba 
to takto i do budoucna udržet a 
zajistit hráčům plynulý přechod mezi 
jednotlivými kategoriemi. 

Přitáhnout děti ke sportu a k hokeji 
bývá stále obtížnější. Jak hodnotíte 

akci podporovanou Českým 
hokejovým svazem Týden hokeje? 
Druhý termín akce se ve Frýdlantu 
setkal s úspěchem.

Na nábor dorazilo hned 27 dětí, což 
je opravdu skvělé číslo. Odpovím 
tedy podobně jako v předešlé 
otázce – takovou účast neměli ani  
v mnohem větších městech.  
K dispozici jsou oficiální čísla, akce 
je svazem podrobně monitorována 
a jsou na ni vysíláni svazoví trenéři.  
U nás byl tentokrát Michal Broš – tedy 
bývalý vynikající hráč, který se může 
pyšnit hned čtyřmi extraligovými 
tituly (2x Vsetín, 2x Sparta) a v roce 
2000 se rovněž stal mistrem světa. 
Pro všechny děti a vlastně i pro naše 
trenéry to tedy byl velký zážitek. 
Tak vysoká účast je odměnou  
za skvělou práci všech našich 
trenérů a funkcionářů. Zmínil bych 
ale i další velkou podporu od svazu, 
kterou je projekt „Trenér do malých 
klubů“. Jedná se vlastně o celoročně 
placeného trenéra, který zodpovídá 
za všechny mládežnické kategorie  
v klubu a některé i osobně vede. 

Takovéto projekty jsou asi pro malé 
regionální kluby vítanou pomocí.

U hokeje ve Frýdlantě jsem více než 
30 let a o takové podpoře směrem 
k nám, malým klubům na krajské 
úrovni, se nám ještě před několika lety 
ani nesnilo. Snad při práci s mládeží 
odvádíme dobrou práci. Nevím,  
kdo dnes ví, že u nás začínali  
s hokejem i hráči, kteří se hokejem 

živili nebo živí. Zmínit mohu například 
– Jana Koťátka (postup s Bílými Tygry 
do extraligy), Davida Kájínka (Bílí 
Tygři, Jihlava, Trenčín), Josefa Mikysku  
(Bílí Tygři, Trenčín, od nadcházející 
sezóny Vítkovice) nebo třeba 
Marka Zachara (Bílí Tygři, kapitán 
reprezentace do 20 let na MS juniorů  
v r. 2018). V rámci objektivity nutno 
říct, že u nás dělali první hokejové 
krůčky a zhruba od 10ti let již 
pokračovali ve svých kariérách  
v Liberci. Věřím, že se i díky podpoře 
ze svazu dočkáme nějakého dalšího 
podobně úspěšného odchovance.

Otázka na závěr. Věříte, že se 
další sezóna rozběhne v řádném 
termínu? Jaké ambice bude 
frýdlantský hokejový klub mít? 

Jsem optimista a věřím, že sezóna 
bude zahájena ve standartním čase. 
Co se ambicí týče, už jsem vlastně vše 
zmínil v předchozích otázkách. Tedy 
stručně – úspěšný nábor nejmenších, 
dostatečný kádr a dobré výsledky 
mládeže a samozřejmě bych si také 
přál úspěch Áčka v play off a zisk 
medaile. Celkově skvělá reprezentace 
klubu na všech úrovních.

Závěrem bych ještě velice rád všem 
moc poděkoval za práci odvedenou 
pro klub, ať už hráčům, trenérům 
a vedoucím družstev, tak i všem 
zaměstnancům zimního stadionu, 
kteří zajišťují jeho každodenní chod. 
Dále děkuji všem partnerům klubu  
v čele s městem Frýdlant, příznivcům 
a fanouškům za jejich podporu. 
Važme si toho, čeho jsme společně  
za uplynulých 6 let v nových 
podmínkách dosáhli. Není to samo-
zřejmost.

Všem přeji pevné zdraví a těším  
na setkávání v další sezóně.   

Autor: Tomáš Beníšek
Foto: Radek Petrášek
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Okénko zastupitelů
Vážení spoluobčané!

S ohledem na mimořádný stav, který 
nastal v březnu a trvá s menšími 
omezeními dosud, jsme se rozhodli,  
že náš prostor pro prezentaci  
tentokrát nevěnujeme našim 
zastupitelům. Dáváme tedy prostor  
těm z nás, kteří nejsou sice tolik vidět, 
ale kteří také pracují pro město a tím  
i pro vás a docházejí do orgánů města. 
Položili jsme jim několik otázek,  

tak aby se mohli stručně představit, 
seznámit  vás se svojí činností a 
podělit se o některé svoje názory.

Za naše sdružení přejeme všem 
krásné léto, pokud možno návrat 
do normálního života s minimem 
dopadů do osobního i profesního 
života a hlavně pevné zdraví.  

Za Frýdlant sobě  Petr Beran

Paed Dr. Zdena Hrdinová
Výbor/komise:  Kulturní komise

1. Jaký je Váš vztah k Frýdlantu? 
Jak dlouho zde žijete? 

Ve Frýdlantě jsem začala pracovat  
ve výtvarném oboru ZUŠ v roce 1986. 
Od této doby tu žiji a sleduji dění 
ve městě, kulturní a společenský 
život. Frýdlant mám stejně ráda jako 
Hejnice, odkud pocházím.

2. Jaké je Vaše zaměstnání a má 
nějakou spojitost s výborem nebo 
komisí, ve které pracujete?

Už 26 let učím výtvarnou výchovu a 
dějiny umění na místním gymnáziu. 
Se svými studenty a s žáky 
výtvarného oboru ZUŠ pod vedením 
paní Ivy Vykypělové každoročně 
vystavujeme práce našich svěřenců  
ve výstavní síni radnice. Zapojili jsme  
se v minulém roce do oslav 17. listo-
padu a vzpomínkové akce: F. Kafka  
ve Frýdlantě.

3. Co vás na práci ve výboru/komisi 
zaujalo?

Práce v kulturní komisi mě velmi 
zajímá. Ať to byla rozprava a příprava 
na akci Sculpture Line, která byla 
kvůli karanténě odložená, nebo 
diskuse na téma zlepšení grafické 
stránky Frýdlantského zpravodaje. 
V komisi se také probíraly možnosti 
pomoci v organizaci Valdštejnských 
slavností. Paní Iva Beranová z muzea 
nás pravidelně informuje o kulturních 
akcích pořádaných městem. V této 
době pomáhám našemu předsedovi 
panu Janovi Hlávkovi zorganizovat 
podzimní Dny architektury v našem 
městě. Upozorníme na zajímavé 
stavby Frýdlantu a doufáme, že akce 
bude hojně navštívená.

4. Jaké jsou vaše zájmy a koníčky?

Mám ráda práci, kterou celý život 
dělám – učím výtvarnou výchovu 
a dějiny umění. To mě zaměstnává 
a dějiny jsou zároveň mým 
koníčkem. Také se zabývám grafikou.  
Linoryty, dekalkem, hlubotiskovými 
technikami. I ve Frýdlantě jsem 

několikrát vystavovala s kolegyní 
Ivou Vykypělovou ve výstavní síni  
na radnici.
5. Co Vás ve městě těší a co trápí?

Těší mě každoroční Jazzová dílna Karla 
Velebného a podpora města této akci. 
Krásné náměstí a opravené fasády 
některých domů v historické části 
města. Stejně jako rekonstruované 
zbytky hradeb. Máme ve městě 
fungující Osvěžovnu se zajímavými 
hudebními produkcemi. Na zámku 
čtvrteční hudební večery. Opravený a 
pěkně udržovaný hřbitov s pomníky 
padlých v první a druhé světové válce. 
Spolkem turistů s péčí spravovaná 
rozhledna nad městem s krásnou 
přírodou okolo. Obnovená křížová 
cesta na Křížovém vrchu… Co mě 
trápí?

Mnoho let se vlekoucí oprava ZUŠ, 
řešení problému místní knihovny, 
chybějícího většího výstavního 
prostoru. V podstatě chybějícího 
kulturního multifunkčního zařízení. 
A chybí mi úplně prozaicky koupa-
liště, nebo vhodně upravená místa  
s možností se koupat v řece.   
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Mgr. Lenka Cýrusová
Výbor/komise:  Sociální komise

1. Jaký je Váš vztah k Frýdlantu? 
Jak dlouho zde žijete? 

Ve Frýdlantu žiji od narození 
kromě dob studia na vysoké škole.  
K Frýdlantu mám vřelý vztah a v době 
studií jsem se vždy těšila, až se alespoň 
na dobu prázdnin do Frýdlantu vrátím.

2. Jaké je Vaše zaměstnání a má 
nějakou spojitost s výborem nebo 
komisí, ve které pracujete?

V současné době jsem na mateřské 
dovolené. V minulosti jsem pracovala 
na sociálním odboru Městského úřadu 
Frýdlant, následně na Úřadu práce 
v oddělení nepojistných sociálních 
dávek a po mateřské dovolené se 
budu vracet na svoje současné místo 

jako referent Ministerstva práce a 
sociálních věcí, kde se věnuji též 
sociální problematice.

3. Co vás na práci ve výboru/komisi 
zaujalo?

Zaujalo mě zjištění, jak aktivní je 
Město Frýdlant v sociální oblasti  
a kolik času věnuje pomoci starým a 
sociálně slabým občanům. 

4. Jaké jsou vaše zájmy a koníčky?

V současné době je to především péče 
o miminko. Ráda chodím na vycházky 
se psy a věnuji se velmi aktivně svému 
koníkovi.

5. Co Vás ve městě těší a co trápí?

Těší mě rekonstrukce některých 
silnic, cest a chodníků. Velmi mě trápí 
situace v historickém centru města, 
která se týká trvale žijících obyvatel 
a to především v ulicích Tkalcovská, 

Děkanská a následně oblast Tesca. 
Pro starousedlíky je zde situace velmi 
obtížná a neřešitelná. Hluk i v době 
nočního klidu způsobený restaurací 
a nepořádek způsobený některými 
obyvateli v této lokalitě vytváří 
prostředí, ve kterém je především  
pro rodiny s dětmi neúnosné žít. Dále 
mě trápí distribuce drog v centru 
města. Až i stálí obyvatelé opustí 
centrum, dostanou problémy ještě 
větší rozměry.   

Okénko zastupitelů

Ing. Petra Litošová
Výbor/komise:  Finanční výbor

1. Jaký je Váš vztah k Frýdlantu? 
Jak dlouho zde žijete? 

Frýdlant je moje rodné město,  
ve kterém po celou dobu žiji a  
v současné době i pracuji.

2. Jaké je Vaše zaměstnání a má 
nějakou spojitost s výborem nebo 
komisí, ve které pracujete?

Učím odborné předměty, a to 
hlavně účetnictví, na Střední škole 
hospodářské a lesnické ve Frýdlantu. 
V předchozím zaměstnání jsem 

kontrolovala hospodaření měst a 
obcí. Vlastně celý můj profesní život 
se točí okolo účetnictví a financí, takže 
jsem možnost být členkou finančního 
výboru velmi přivítala.  Zároveň jsem 
se chtěla dozvědět víc o financování a 
hospodaření města.

 3. Co vás na práci ve výboru/komisi 
zaujalo?

Nevím, jestli se dá napsat, že zaujalo, 
ale spíše mám radost z toho, kolik lidí 
je ještě ochotno v současné době svůj 
volný čas věnovat dětem, mládeži, 
seniorům nebo připravit akci pro 
širokou veřejnost. Proto velice kvituji 
dotační program Města Frýdlant  

na finanční podporu nekomerčních 
spolků, jejichž žádosti projednáváme 
na finančním výboru.  

4. Jaké jsou vaše zájmy a koníčky?

Nejraději čtu. Ze sportů pak ráda 
chodím na výlety nebo jezdím na kole.

5. Co Vás ve městě těší a co trápí?

Ráda žiju ve Frýdlantu. Líbí se mi 
okolní příroda.  Nejvíce mě trápí 
náměstí, ze kterého postupně mizí 
život. A samozřejmě nemocnice.   
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Okénko zastupitelů
Vážení spoluobčané,

dovolte nám malé zamyšlení nad 
situací v dopravní obslužnosti našeho 
výběžku. V uplynulých měsících nás 
zasáhlo opatření ve smyslu omezení 
volného pohybu. To se projevilo ve 
všech sférách našeho života. 

Najednou byla čistá obloha, z ulic 
zmizeli lidé i automobily, školy se 
na určitou dobu zavřely. Lidé byli 
k sobě přátelštější, ohleduplnější a 
pozornější.

Jet do Liberce autem byla velká 
pohoda. Cesta trvala pouhých 20 
minut při dodržování dopravních 
předpisů. Ovšem v červnu nastal 

opět známý shon a spěch, zejména 
na cestách. Absolvovat nyní jízdu 
do Liberce i zpět je adrenalinová 
záležitost. Vznikají kolony vozidel  
v obou směrech ve snaze předjet, 
a pokud se to povede, tak je to jen  
o jedno až dvě místa, ovšem nesmí být  
v koloně vozidel autobus nebo  
kamion. Cesta se pak protáhne 
na 40 minut. My, zastupitelé  
za KSČM, již několik volebních 
období podporujeme nové dopravní 
řešení silnice z Krásné Studánky 
 do Frýdlantu. 

Rovněž nám není jedno, že také naše 
město je přeplněno automobily. Proto 
se stále se domníváme, že je vhodné 

uvažovat o výstavbě parkovacího 
domu a nezabírat tak zelené plochy 
pro stavbu nových parkovišť. 
Máme obavy o ztrátu pitné vody  
ve výběžku, ale stromy kácíme a 
nových vysazujeme málo. Pak se 
divíme, že je sucho, že se mění klima, 
že není kousek stínu…

Před námi je období letních prázdnin 
a dovolených, čas, kdy nabíráme síly, 
poznáváme své okolí či svět. Buďme  
k sobě na cestách i doma ohleduplní.  

Zastupitelé za KSČM
Miroslav Burgr a Hana Vidnerová

Vážení přátelé! 

Je to půl roku, co jsem Vám přál šťastný 
vstup do Nového roku, splněná přání 
a především zdraví. Sám jsem netušil, 
jak moc ho budeme potřebovat a 
jakým způsobem ovlivní naše životy  
v tomto roce.

Přišla pandemie, které postupně 
zasáhla celý svět a ochrana zdraví se 
stala nejskloňovanějším výrazem. 
Pandemie, které ovlivnila život 
každého z nás – ať přímo nebo 
nepřímo. Někdo onemocněl, někomu 
jeho známý nebo příbuzný, někdo 
nemohl do  práce, jiný pracoval 
do úplného vyčerpání. Zde patří 
poděkování všem, kteří pomohli 
pandemii zvládnout – ať to byli lidé  
v první linii nebo ti, kteří je zásobovali, 
všichni kdo šili roušky, vyráběli štíty 
nebo prostě podali pomocnou ruku 
tam, kde bylo potřeba. Je mi ctí, že i já 
jsem mohl trochu pomoci.

Pandemie však nepřinesla jenom to 
špatné. Měla i své dobré stránky, tak 

jak to chodí v životě. Svět se najednou 
zastavil. Lidé začali vnímat ty druhé 
kolem sebe a vzájemně na sebe brát 
ohled. Zase jsme měli k sobě blíž, i 
když nás dělily roušky a bezpečné 
vzdálenosti. Měli jsme čas se věnovat 
svým rodinám. Pandemie odeznívá 
a jsou tu prázdniny. Nezapomeňme 
na tyto chvíle, kdy nás naše děti 
měly pro sebe a věnujme jim 
alespoň přicházející čas prázdnin.  
A nezapomeňme ani na své partnery 
a nejbližší.

V tomto roce si připomínáme také 
jedno neveselé výročí. Je to 10 let  
od ničivých povodní, které 
zdevastovaly celé Frýdlantsko.  
Pro mnohé se to zdá jako věčnost, 
jiní mají vše stále před očima. Ani si 
neuvědomujeme, co se vše opravilo 
a vybudovalo nového. Zapomínáme, 
jako jsme zapomněli, jaký byl svět 
před rokem 1989. Pak je potřeba, aby 
se objevil vztyčený prst a probudil 

naši paměť. Stejně jako se to stalo 
opět 20. června 2020, kdy příroda 
ukázala svou sílu a připomněla nám 
povodně 2010. Z těch jsme se poučili 
a připravili se. Lidé se semkli a stáli při 
sobě, proto nebyly tentokrát škody tak 
veliké. Poučme se i z jiných událostí a 
nenechme si brát ideály, za které jsme 
bojovali před 30 lety.

Závěrem bych Vám rád popřál 
krásné a klidné léto, které věnujme 
svým nejbližším. A pokud budete 
7. srpna ve Frýdlantu, přijďte s námi 
poděkovat za pomoc při povodních 
2010. Osobně bych rád touto cestou 
poděkoval především hasičům, kteří 
jsou tu pro nás všechny vždy, hlavně 
v těchto těžkých chvílích. Patří jim náš 
dík.   

Krásné léto přeje
Petr Stodola
Nezávislí pro Frýdlant
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Pozor na: 
• odhozené cigaretové nedopalky do volné přírody,
• skleněné předměty a sklo, z nichž se vlivem slunečního záření může stát lupa a zapálit suchou trávu, hořlavé předměty 
 i stavby,
• zapalovače nechané ve vozech, na verandách a balkonech; vlivem slunečního záření může dojít k výbuchu a následnému
 požáru,
• jiskry, které při silném větru odlétají z ohniště či grilu,
• stodoly a kůlny, kde se skladuje uhlí, vlhké seno a sláma na hromadách v nevětraných prostorách; může snadno dojít
 k samovznícení.

Doporučení při opékání, pálení táboráků a grilování
• Nerozdělávejte oheň ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa, v blízkosti zástavby, ve vysoké trávě, 
 v blízkosti stromů atd.
• K rozdělávání ohně využijte tábořiště, ohniště, krby.
• Místo pálení vždy ohraničte zeminou nebo kameny a izolujte od okolní trávy.
• Oheň nikdy nerozdělávejte pomocí hořlavých kapalin.
• Při pálení a grilování mějte u sebe základní hasební prostředky - vodu, písek nebo hasicí sprej, popř. lopatu a rukavice.
• Při náhlé změně počasí, především silném větru, oheň ihned uhaste.
• Neuhašená ohniště nikdy neponechávejte bez dozoru dospělé osoby.
• Ohniště po ukončení pálení či grilování vždy řádně uhaste, prolijte vodou nebo zasypte zeminou.
• V období sucha ohniště kontrolujte i v průběhu následujícího dne, popřípadě opět prolijte vodou.
• Nenechávejte děti v blízkosti otevřeného ohně bez dozoru dospělé osoby.
• Pokud dojde k zapálení oděvu, který máte na sobě, a není po ruce dostatek vody k uhašení, zachovejte klid, 
 zastavte se, lehněte si na zem a „válejte sudy“, čímž dojde k zamezení přísunu kyslíku a uhašení ohně. Zasaženou  
 osobu můžete přikrýt kusem oděvu nebo deky z přírodního materiálu. Dejte pozor na látky z umělých vláken, které by  
 se mohly přiškvařit na tělo!

Jak snížit riziko požáru při sklizni obilí
• Obilí sklízejte přednostně v rizikovějších místech, například v blízkosti železničních tratí a veřejných komunikací.
• Dbejte na řádný technický stav mechanizačních prostředků pro sklizeň a uskladňování obilí.
• Stroje vybavte hasicími přístroji.
• U mechanizace se spalovacími motory, při práci v prostředí s hořlavými látkami, je nutné mít  výfuky techniky opatřeny
 účinnými lapači jisker.
• Mějte připravenou v blízkosti zásobu vody v cisterně nebo traktor s pluhem k případnému oborání ohniska požáru 
 na poli.  

HASIČI RADÍ OBČANŮM

Letní teplé počasí s nízkým počtem dešťových srážek zvyšuje nebezpečí vzniku požárů. Nadměrné 
vysychání lesů, luk a polí usnadňuje vznik a rychlé šíření požárů ve volné přírodě. Ušetřeny nezůstávají 
ani osamocené stromy, které při letních bouřkách může zasáhnout blesk. Hlavní příčinou vzniku 
požárů v těchto dnech je lidská nedbalost. Nejčastěji vznikají požáry z důvodu špatného zabezpečení 
či nedohašení ohniště nebo odhozením nedopalku cigarety do volné přírody.

Užijte si léto 
bez zbytečných požárů

    

 

HASIČI RADÍ OBČANŮM 

 
Jsou biokrby bezpečné? 

V posledních letech se na trhu rozšířila nabídka moderní bytové dekorace - krbů na biopalivo 
(„biokrbů“). Jejich většímu prodeji a užívání zprvu bránila vyšší cena, ale toto již dnes neplatí. Biokrby 
vyráběné různými výrobci jsou dodávány i mnoha internetovými obchody, kdy jde často o dovoz ze 
zahraničí.  

Hlavními výhodami biokrbů jsou možnost instalace do míst, kde nelze instalovat tradiční krb, kde není 
kouřovod a jejich finančně nenáročný provoz. Biokrby jsou vhodné pro interiéry, terasy i venkovní 
prostory. Mohou být umístěny jako dekorace na stole, je možné je zavěsit na stěnu, vestavět nebo 
nechat volně stojící v prostoru. Neznečišťují místnosti kouřem a sazemi. Reklamy uvádějí 
jednoduchou instalaci a dále pak již bezpečný a bezproblémový provoz. Jenže je vše tak 
bezproblémové a bezpečné, jak to vypadá na první pohled? Praxe ukazuje, že tento typ krbu lze 
většinou bezpečně provozovat za předpokladu, že uživatel dodrží návod k použití. Kromě nutnosti 
větrat prostory kde jsou biokrby užívány, vzhledem ke spotřebě vzdušného kyslíku a vývoji oxidu 
uhličitého, se uživatel může setkat také s nebezpečím vzniku požáru, který může zničit nejen 
majetek, ale i ohrozit lidské životy.  

Několik základních rad pro bezpečný provoz biokrbu: 

• Vždy dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití. 
• Vyžadujte od prodejce podrobný návod k použití v českém jazyce. 
• Dodržujte minimální vzdálenost 1 metr od hořlavých látek po stranách a především nad 

biokrbem. 
• Nikdy nedolívejte biopalivo, pokud v krbu stále hoří, hrozí riziko vzniku požáru.  
• Biopalivo doplňujte do zhašeného a vychladlého biokrbu (minimálně po 15 minutách od 

uhašení), aby nedošlo k popálení.  
• Používejte pouze originální palivo pro biokrby – bioethanol (kapalina, gel) určené pro 

spalování v biokrbech. Kvalitní bioethanol pro biokrby obsahuje cca 96% ethanolu. 
• Obal obsahující nebezpečnou směs (palivo pro biokrby) musí být opatřen informacemi 

v českém jazyce a dalšími údaji a výstražnými symboly. 

Byla zjištěna skutečnost, že v ČR není certifikace této „dekorace“ povinná. Nejsou tak dány 
konstrukční standardy (normy), které by měly stanovit bezpečnostní minima. Jen někteří renomovaní 
zahraniční výrobci mají krby certifikovány (v rámci ČR byla zjištěna jediná společnost provádějící 
certifikaci TÜV SÜD Group). Dále pak byl u některých krbů renomovaných výrobců uváděn odkaz na 
certifikaci v zahraničí (např.: Švédsko, certifikační organizace SITAC).  

Na základě výše uvedených zjištěných skutečností lze konstatovat, že provoz biokrbu skrývá reálná 
nebezpečí ohrožení materiálních hodnot a zdraví jejich uživatelů. Scházející legislativa pro tyto krby 
umožňuje prodej a provozování zařízení, které nemají bezpečnostní prvky a nejsou dány standardy 
pro specifikování rizik uváděných v návodech. 

Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban 
oddělení prevence 

     HZS Libereckého kraje 
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koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje
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Povodeň 2010 
Ničivá povodeň, která 7. srpna 2010 
zasáhla celé Frýdlantsko, přišla 
naprosto nečekaně. Na zvládnutí 
situace a zajištění bezpečí občanů 
se tehdy podílel krizový štáb ve 
spolupráci se Sborem dobrovolných 
hasičů Frýdlant. Pro Jednotku sboru 
dobrovolných hasičů Frýdlant byla 
povodeň v roce 2010 svým rozsahem 
a následky největší událostí, při jaké 
za dobu své existence zasahovala. 

Přestože velká voda v tento den 
udeřila i jinde v republice, blesková 
povodeň nejcitelněji zasáhla právě 
města a obce Frýdlantska. Škody, 
které velká voda způsobila, dosáhly 
až ke třem miliardám korun. 

Frýdlant zůstal po celý den, sobotu  
7. srpna 2010, zcela odříznut  
od světa. Velká voda přišla nečekaně a 
valila se na Frýdlant z různých směrů. 
Nejen z koryt řek a potoků, ale kvůli 
přívalovým dešťům i z polí, kopců, 
strání a luk. Její nápor brzy nezvládla 
kanalizace, a tak se voda postupně 
začala valit kanalizačními vpustěmi 
zpátky do ulic. Síla vodního živlu byla 
v ten den tak silná, že lidé v obavě 
o svůj život narychlo opouštěli své 
domovy, kdo to nestihl, musel být  
z centra města evakuován hasičským 
automobilem, později už pak byla 
evakuace možná jen vrtulníkem 
nebo člunem. Přes veškerou snahu 
se ale nepodařilo zabránit ztrátám  
na životech. Tisíciletá voda si nakonec 
jednu ve Frýdlantu vyžádala.  
Na celém Frýdlantsku pak připravila  
o život celkem sedm lidí.
Už v brzkých ranních hodinách byl  
ve Frýdlantu aktivován varovný 
systém. Takto o osudném dni 
Frýdlantu hovoří zpráva o povodni  
7. 8. 2010 vydaná obcí ORP Frýdlant:

Aktivity pro varování a řešení krizové 
situace spojené s intenzivní srážkovou 
činností a hrozící povodní začaly  
7. 8. 2010 ve 4.45 hodin ráno. V 5.00 
hodin byla nasazena jednotka SDH 
Frýdlant v Mníšku. Nejprve kvůli stavu 

na vodním díle Fojtka, kdy došlo  
k přelévání hráze a vylévání vody  
z koryta Jeřice, čímž byla ohrožena 
chemička, později pak pomáhala 
jednotka u požáru obytného domu – 
ve skladu nábytku. 

Deset let uplyne v srpnu od bleskové povodně v roce 2010, která zasáhla Frýdlant i celé Frýdlantsko. 
Pojďme si u příležitosti tohoto výročí osudný den připomenout.
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1. zapnutí houkání sirénami 
7.15 Telefonická komunikace se starostou Hejnic p. Horákem – nastal u nich měřitelný II. povodňový stupeň na řece Smědé – poskytl varování 

do Frýdlantu. 
7.30 Vyhlášen II. PS, kontroluje se nábřeží. Cca ze 4/5 zaplněno koryto Smědé. Dřevo zachyceno v ulici Míru. Ulice U Hráze – vývěr z kanalizačních 

vpustí. Voda zaplavuje Zahradní ul., voda se valí z polí od východu Frýdlantu, gejzíry z uličních kanalizací, předpověď 60–120 mm srážek/m² – 
stav NEBEZPEČÍ. Voda proniká od Větrova. Město Frýdlant se začíná zaplavovat. 

8.45 Vyhlášen III. PS pro Višňovou – 2. zapnutí houkání sirénami .
8.50 Povolán tajemník povodňové komise Josef Hurník, vyhlášen III. stupeň povodňové aktivity, hlídky SDH rozeslány po městě, svolána povodňová 

komise.
9.00 Odvolán SDH zasahující v Mníšku zpět do Frýdlantu – hasiči zde v té chvíli zasahují kvůli hašení požáru domu způsobeného poškozením 

vysokotlakého plynového potrubí. Svolán a zřízen KŠ – Hasičárna Frýdlant – nejspolehlivější komunikace je pouze po internetu, který zde 
funguje. Ulice Pod Hrází – stříká voda. 
Podle zkušeností členů krizového štábu teče voda z Hejnic do Višňové 4–6 hodin. 
Bílý Potok hlásí 90–100 cm a voda stoupá. V toku řeky Smědé v délce 45 km (Bílý Potok – Višňová) je sklesání toku od 900–1 000 m n. m. 
na 200 m n. m. u ČR/polské státní hranice, tj. o 700 m v rozdílu výšek. 
KOPIS – svolání PK a zahájení její činnosti. Zřízeno krizové Evakuační centrum a zahájení evakuace – DDM, SŠHL, Dům mládeže (internát) SŠHL.

9.30 Vydání varování obyvatelstvu (dva roky již nefunguje městský rozhlas, vypadávají telefonní operátoři, solidní pokrytí má jen O2) 
3. houkání sirénami, varování se vydává prostřednictvím internetu „Otázky a odpovědi“ – poslední možné varovné zprávy pro občany – jediný 
fungující informační systém v té době. Na některých místech města došlo lokálně ke zvýšení záplavové hladiny až na 3 m!!! (V roce 1958 to bylo 
„jen“ max. 50 cm, dalo se brodit v holinách).

10.00 Žitavská ulice, Větrovský potok – přerušena silniční komunikace I/13 od Liberce – odříznutí Frýdlantu od vnější pomoci – nic nemohlo tam ani 
ven. Na nařízení starosty zahajuje SDH přímé osobní varování. Zaplavena a vytopena hasičárna – 60 cm vody. 

Frýdlant – výpadek elektřiny a veškeré komunikace: 10.00–10.30
10.30 Požadavek KOPIS o vrtulníky
11.40 Během 20 minut voda v hasičárně vystoupá až na 120–130 cm, dochází k nátrži přehrazení pod Frýdlantským zámkem, je odnesen celý most 

v oblasti ČOV (a Damino) asi o 100 m po toku. Díky zásahu vrtulníků se daří okamžitě evakuovat deset lidí. 
Přichází o život paní Richtrová – ručkovala po plotu, ale proud ji strhl. 
Nejhůře zatopeny ul. Tovární, ul. Míru a areál Damino – odtud probíhá neustálá evakuace lidí. 
Ve městě ucpané dešťové vpusti. Nádražní ul. utržené betony ucpávají dvě vpusti. Zaplaveno náměstí – u radnice 80 cm vody. 
ul. Míru – dosahuje zaplavení 2,5–3 m. 

11.00 Nahozena elektrocentrála na hasičárně – v zádveří. Nefungují vůbec pevné linky, operátor nitkovitě. 
Vrtulníky se daří získat až po komunikaci s předsedou senátu MUDr. P. Sobotkou a A. Vondrou. Žlutý vrtulník PČR přiletěl z Hradce Králové. 
Druhý vrtulník operuje v Raspenavě a podařilo se tam evakuovat 55 lidí. 

12.00 Evakuuje se pomocí hasičského člunu – Penny Market a Lidl – centrum Frýdlantu se ocitá bez možnosti zásahu pomocí automobilů – jen člunem. 
p. Hurník – komunikuje s ČHMÚ pouze ráno, po přerušení spojení se do města již žádné zprávy nedostávají. 
Poslední prognóza, kterou dostal, zněla na 60–120 mm srážek/m², ale v Hejnicích naměřili 204–206 mm srážek/18 hodin. 

18.00 Přestalo pršet. 
12.30 Kulminace ve Frýdlantě 

Požadavek na KOPIS – žádost o pomoc armády a letecké záchranné služby, přílet dvou vrtulníků PČR a LZS LK, záchrana 10 osob, došlo k výpadku 
elektrické energie, internetu, vody a všech inženýrských sítí, zahájena činnost Evakuačního centra – místa ubytování evakuovaných v prostorách 
učiliště SŠHL, DDM, DD. Do 20.00 hodin bylo evakuováno 150 osob.

14.15 Kulminace a začátek postupného poklesu hladiny vody u hasičské zbrojnice SDH, kde bylo sídlo krizového štábu. 
Přívod proudu zajištěn z elektrocentrály SDH.

Průběh povodně dle povodňové knihy ORP Frýdlant byl následující:

PS – povodňový stupeň, KŠ – krizový štáb, PK- povodňová komise, KOPIS – Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru 
DDM – Dům dětí a mládeže, SŠHL – Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, DD – dětský domov, ČOV – čistírna odpadních vod
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Řeka Smědá začala zaplavovat 
město nejen po jejím vylití z břehů, 
především v okolí mostu v ulici Míru, 
kde došlo po zaklínění stromů a 
následnému přehrazení plaveným 
materiálem k jejímu rozlití do okolí. 
Ale také při přetlaku v kanalizační 
síti. Oblast po pravé straně od směru 
toku je ve stejné nadmořské výšce a 
zatopení se dostalo až k okolí např. 
hasičské zbrojnice. Další vodní toky, 
které zatopovaly obydlené části 
města, byl potok vytékající z rybníku 
Střelnice, Větrovský potok a říčka 
Řasnice. 

Bezejmenný potok byl živen vodou, 
která stékala ze Supího vrchu a 
okolních luk. Došlo k naplnění 
malého rybníku Střelnice, který se 
protrhl, a voda si posléze razila cestu 
přes silnici ulice Bělíkova, před níž 
se vytvořila ještě rozsáhlá laguna a 
dále přes okolí sportovního areálu až 
k ulici Fügnerova. Potok je ve městě 
sveden do podzemní kanalizační sítě, 
s vyústěním do Smědé. Celou vodní 
masu nemohla pojmout, začala tedy 
přetékat a jako první zatápěla ulici 
Zahradní. Voda se dále dostávala 
do okolních ulic, včetně náměstí  
T. G. Masaryka. 

Velké problémy činil městu 
levostranný přítok Smědé, Větrovský 
potok. Zde voda zaplavovala obytné 
domy kolem 7.30 hodin ráno. Hasiči 
zde evakuovali první obyvatele 
ohrožené povodní. Voda zde však 
kulminovala jako první a kolem 15.00 
hodin byl potok ve svém korytě.

Rozvodněná Řasnice, která napáchala 
škody již v Horní a Dolní Řasnici a 
Krásném Lese, se v jednom úseku 
ve městě Frýdlant rozděluje na dva 
proudy a těsně před soutokem  
do řeky Smědé se spojuje. Ačkoliv 
tato říčka obklopuje malý „ostrůvek“ 
nezatopila jej tolik, jako řeka Smědá. 
Řasnice způsobila řadu sesuvů půdy 
u svého koryta v ulicích Řasnická 
a Pod Rozhlednou a zaplavila 

zahrádky, poté co se spojila s druhým 
ramenem, zaplavila frýdlantskou 
hasičskou zbrojnici. Dle informací 
místních obyvatel bydlících u Řasnice, 
nezpůsobilo malé rameno velké škody, 
než se k němu velkou rychlostí přiblížila 
řeka Smědá. Výška vody dosahovala 
v hasičské zbrojnici v Okružní ulici  

ke střeše garáží. Při povodni bylo 
zničeno množství historických 
materiálů o sboru. Zachránit se 
podařilo jen část fotografií.

Povodeň zasáhla území celého 
města Frýdlant a to jak jeho řídicí 
infrastrukturu budovy A i B městského 

Nápor vody na jednotlivá koryta a vodní díla v den povodně:

Náměstí T. G. Masaryka během povodně
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Celková bilance škod ve Frýdlantu 

Komunikace 77.047.000,- Kč 

Mosty a lávky celkem 49.529.000,-  Kč

Škody na majetku města 87.488.960,- Kč 

Škody na majetku obyvatel 204.711.250,- Kč 

Základní cena celkem 418.776.210,- Kč 

Rezerva 10% na práce neuvedené 4.187.762,-  Kč

úřadu, obchody a služby na náměstí, 
tak celé široké historické centrum. 
Dále hlavně stavby ve východní 
oblasti v říční nivě přitékající Smědé,  
v podzámčí hradu Frýdlant i stavby  
na městském ostrově tvořeném 
dvěma rameny Řasnice, a dále pak  
při odtoku Smědé za soutokem  
s Řasnicí (objekty fy Damino) směrem 
na Kunratice, Višňovou a Černousy. 

Povodňová vlna Smědé od Raspenavy 
strhla nebo vážně poškodila řadu 
mostů a silnic. Poslední úsek 
poškozené silnice se podařilo obnovit 
v roce 2015. 

Jen ve Frýdlantu bylo spočítáno,  
že tisíciletá voda zničila na území 
města majetek za zhruba 850 milionů 
korun. Škody byly na všem, čeho se 
voda dotkla. Od komunikací, přes 
lávky, infrastrukturu, po městské 
budovy a byty. Po prvotním šoku 
přišla vlna horečného uklízení a 
odstraňování všeho, co voda zničila. 
A také napravování škod. Jako první 
musely být zprovozněny vodovody, 
pak přišla na řadu elektřina, následoval 
plyn. 

Dále se začalo s opravami komunikací, 
obnovovaly se mosty na Smědé, 
Řasnici, na Větrovském potoce. 
Množství peněz se investovalo ale 
nejen do odstraňování povodňových 
škod, ale také do protipovodňové 
ochrany. Aby byli při dalších 
povodních lidi i majetek co nejvíce 
ochránění. 

Ze zprávy ČHMU a povodí Labe 
vyplývá, že povodeň na Liberecku 
byla způsobena extrémními srážkami 
o celkovém úhrnu převyšujícím 222 
mm/m² během dvou dnů (od 6. 8  
do 7. 8. 2010), a to nad územím 
Jizerských hor. Tyto extrémní srážky 
měly za následek prudké zvýšení 
hladiny všech toků v Jizerských 
horách a množství vody překračovalo  
na některých místech několika-
násobně hodnotu průtoku stoleté 
vody.
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Při ničivé povodni ve Frýdlantu zasahovaly 
a pomáhaly vedle SDH Frýdlant následující 
kolektivy a skupiny dobrovolníků.  

Policie ČR 
Městská policie Frýdlant 
Městská policie Brno 
Městská policie Liberec 
HZS Libereckého kraje 
JZS České dráhy a. s. 
Celní správa 
Horská služba – Jizerské hory 
Armáda ČR 
Mikroregion Frýdlantsko 
Lesy ČR 
Povodí Labe 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Frýdlantská vodárenská společnost 
+ desítky dobrovolníků z různých sborů dobrovolných 
hasičů z celé ČR

Celkový počet zasahujících a dobrovolníků 
dosahoval 1 500 osob.   

Foto: Jan Čížek

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | červenec / srpen 2020

30



Aktivní senioři se po vynucené pauze 
setkali na turnaji v pétanque

„Senioři byli rozdělení do 16 týmů  
po šesti hráčích, týmy byly namíchané 
z účastníků různých měst. I když 
počasí zprvu hrozilo deštěm a akce 
byla ohrožena, nakonec se podařilo 
turnaj odehrát a všichni účastníci  
si užili skvělou zábavu a konečně se  
po týdnech mohli opět setkat. Bylo 
vidět, že jim podobná setkání chyběla,“ 
říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer. 

Na pomyslných stupních vítězů 
nakonec díky svému výkonu 
vystoupali Václav Košek, Jan Moudrý 
a Anna Hloušková.

„S uvolněním vládních opatření může-
me na akce pro seniory znovu navázat. 
Už na konci června byl proto naplá- 
novaný tradiční turnaj v minigolfu  
v Liberci. Pak přijde prázdninová pauza, 
a pokud situace dovolí, pokračovat 
budeme zase v září nejrůznějšími 
sportovními i společenskými setkáními 
aktivních seniorů. Už se na ně všichni 
těšíme,“ uzavírá matrikářka Městského 
úřadu Frýdlant, která má seniorské 
akce na starosti, Ivana Sitzberger.  

Po několikatýdenní pauze, vynucené koronavirovou krizí a vládními opatřeními k zastavení šíření nového 
typu koronaviru, se ve čtvrtek 11. června 2020 ve Frýdlantu znovu sešli spřátelení aktivní senioři Frýdlantu, 
Liberce a Jablonce nad Nisou. Vřelé a přátelské setkání bylo zároveň turnajem v pétanque. Zúčastnilo se ho 
96 seniorů ze všech tří měst. 

Foto: Jaroslav Appeltauer
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Letošní maturanti Gymnázia 
Frýdlant si převzali maturitní 
vysvědčení v obřadní síni radnice
Obřadní síň frýdlantské radnice byla 
v pátek 19. června 2020 svědkem 
předávání maturitních vysvědčení 
letošních absolventů Gymnázia 
Frýdlant. Dvacítka studentů Oktávy, 
která úspěšně složila maturitní 
zkoušku a ukončila studium  
na gymnáziu, si převzala z rukou 
třídního profesora Mgr. Tomáše 
Lengála maturitní vysvědčení a z rukou 
starosty Frýdlantu pak pamětní list. Ti, 
kteří odmaturovali s vyznamenáním, 
pak od města dostali i dárek, knihu. 

Maturantům k úspěšnému složení 
maturity pogratuloval i ředitel 
Gymnázia Frýdlant Mgr. Pavel 
Čumpelík. 

„Chci poděkovat profesorům za péči, 
kterou svým studentům po celou 
dobu jejich studia věnovali. Rodičům 
za podporu dnešních absolventů 
a za trpělivost, kterou s nimi měli a 
maturantům za to, že studium zvládli i 
v této letošní výjimečné situaci. Přesto, 
že se nemohli připravovat ve škole, ale 
museli podstoupit distanční studium. 

Zvládli to skvěle. A i když se dá očekávat, 
že se teď rozutečou do světa, doufám, 
že se jednou do Frýdlantu vrátí,“ uvedl 
starosta Frýdlantu Dan Ramzer. 

Slavnostní předávání maturitních 
vysvědčení Gymnázia Frýdlant 
hudebně doprovázel tradiční 
studentskou hymnou Gaudeamus 
Igitur a stylově motivy skupiny 
Beatles Mgr. Vladimír Hrdina. Slavnost 
zakončilo poděkování studentů 
třídnímu profesorovi a vyučujícím.  
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Léto budiž pochváleno, 
nastal čas prázdnin a dovolených
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Milí čtenáři a frýdlantská veřejnosti.

Již od 11. května se z většiny vrá-
tily poměry v Městské knihovně  
ve Frýdlant k normálu: 

• Klasická výpůjční doba 
 v běžném režimu

• Čtenářům opět nabízíme  
 půjčování a vracení knih,   
 internet, kopírování a další  
 služby, na které jsou zvyklí. 

• Nadále prosíme o ohleduplnost  
 a dodržování hygienických  
 opatření.

V čase ochranných opatření 
pracovala knihovna v módu 
náhradních služeb, nakupovaly jsme 
a zpracovávaly knihy. Zareagovaly 
jsme na výzvu: Kup knihu, zachráníš 
nakladatele.

Současná situace přísné karantény 
měla a má negativní důsledky pro 
drobné podnikatele a nakladatelství, 
kteří začínají řešit otázku, zda si 
budou moci ještě vůbec dál dovolit 
podnikat.

A protože nám tato situace není 
lhostejná, rozhodly jsme se podpořit 
knižní trh a pomohly jsme nákupem 
knih malým nakladatelstvím i 
samostatně píšícím autorům.

Knihomol 7-8 /2020              

I proto má v současné chvíli 
knihovna AKTUÁLNĚ co nabíd-
nout,  je obohacena o „NOVÉ 
KNIŽNÍ TITULY“

Proto neváhejte! Léto a letní 
prázdniny přímo vybízejí k půjče-
ní si knihy na dovolenou nebo jen 
tak pro chvilky volna. 

Věříme, že již brzy zmizí obavy, 
které možná máte z návštěvy 
veřejných budov a do knihov-
ny opět začnete chodit  
ve větší míře.

Milí čtenáři, přejeme vám krásný 
letní čas a dobrý start prázdnin a 
stále se na vás těšíme v knihovně.

Léto budiž pochváleno, tak si 
najděte čas si ho užít! A když 
budete chtít, užijte si ho s námi a 
s knížkou z knihovny.

Prázdninová otvírací doba knihovny: 

Letošní léto máme pro vás  
v Městské knihovně ve Frýdlantě 
otevřeno po celou dobu prázdnin 
v klasické výpůjční době, aby-
chom návštěvníkům knihovny 
vynahradili období karantény.   
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MĚSTO FRÝDLANT, TS PRODUCTION 
A OSADNÍ VÝBOR ALBRECHTIC U FRÝDLANTU 

VÁS SRDEČNĚ ZVOU 
 

NA PROMÍTÁNÍ KOMEDIE O ŽENÁCH, KTERÉ SE NEBOJÍ 
VYBĚHNOUT ŠTĚSTÍ NAPROTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ŽENY V BĚHU 
 

 
 

KTERÉ SE KONÁ DNE     31. 7. 2020 

NA OBECNÍM POZEMKU V ALBRECHTICÍCH U FRÝDLANTU 
 

ZAHÁJENÍ AKCE KOLEM 18. HODINY, SAMOTNÉ PROMÍTÁNÍ PO SETMĚNÍ 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 

S SEBOU ŽIDLI NEBO COKOLI NA SEZENÍ 

SYMBOLICKÉ VSTUPNÉ 50,-Kč 
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ZO Českého zahrádkářského svazu Frýdlant a Město Frýdlant 
vyhlašují soutěž o nejlepší naložené okurky 

OKURKIÁDA 
2020 

 

  - do soutěže jsou 
přijímány jen doma 
naložené okurky 

- pořadatelům se 
odevzdávají vždy dvě 
sklenice okurek 

- termín dodání vzorků do 
22. 9. 2020 

- vyhlášení výherců 
proběhne 25. 9. 2020 
bezprostředně po 
zasedání hodnotitelů 

 
Doma naložené okurky je možné odevzdat: 
 

 na podatelně Městského úřadu Frýdlant 
 v klubovně zahrádkářů za nemocnicí – nutná telefonická 

domluva dne a hodiny – p. Korečková – 604 381 033 
 nebo zaslat poštou na adresu Městský úřad Frýdlant,  

T. G. Masaryka 37, Frýdlant, 464 01 
 
 
O co se hraje: 
 

1. místo                 poukázka na večeři v hodnotě 1000 Kč 
2. místo                 poukázka na večeři v hodnotě 500 Kč 
3. místo                 poukázka na vstupenky do frýdlantského            

                            kina v hodnotě 250 Kč (2D nebo 3D)  

Domeček Frýdlant z. s.

pořádá akci pro děti, rodiče a prarodiče

„Dobrodružná plavba“           

Podmořský svět       

19. září 2020       

Start: náměstí T.G.Masaryka

8:30 – 10:00 hodin

Startovné:    20,-Kč

• tématické kostýmy budou odměněny

• hra o hodnotné ceny
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- pořadatelům se 
odevzdávají vždy dvě 
sklenice okurek 

- termín dodání vzorků do 
22. 9. 2020 

- vyhlášení výherců 
proběhne 25. 9. 2020 
bezprostředně po 
zasedání hodnotitelů 

 
Doma naložené okurky je možné odevzdat: 
 

 na podatelně Městského úřadu Frýdlant 
 v klubovně zahrádkářů za nemocnicí – nutná telefonická 

domluva dne a hodiny – p. Korečková – 604 381 033 
 nebo zaslat poštou na adresu Městský úřad Frýdlant,  

T. G. Masaryka 37, Frýdlant, 464 01 
 
 
O co se hraje: 
 

1. místo                 poukázka na večeři v hodnotě 1000 Kč 
2. místo                 poukázka na večeři v hodnotě 500 Kč 
3. místo                 poukázka na vstupenky do frýdlantského            

                            kina v hodnotě 250 Kč (2D nebo 3D)  
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Výstava 30ti nejlepších snímků 
sedmého  ročníku světové soutěže

3. 7. — 7. 8. 2020

FRÝDLANT
VÝSTAVNÍ SÍŇ RADNICE

Výstava se koná pod záštitou  
náměstka ministra zahraničních věcí  

České republiky Ing. Tomáše Kryla, Ph.D.

Akce je podpořena Ministerstvem kultury  
a Městem Frýdlant

GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNER PARTNEŘI

2 0 2 0
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Víte, kdo je autorem české pětikoruny? Přijďte se podívat do jeho domu a díl-
ny v Harrachově. Životní příběh i dílo světoznámého umělce prostřednictvím 
nové knihy „Jinovatka na peřině: Harrachovské kořeny Jiřího Harcuby“ vám 
představí jeho manželka, paní Zdena Harcubová a další harrachovští pamětní-
ci v 11.00 hod. Povídání doplní komentované prohlídky jeho domem.
Otevírací doba: so 10.00 – 17.00
www.muzeumlb.cz

Trochu kovář, trochu řezbář a trochu alchymista – to je pilníkář. Nahlédněte 
do jeho dílny, světnice i na půdu a seznamte se s jeho životem. K vidění bude 
i ukázka tradičních řemesel jako je tkaní, paličkování nebo pletení košíků. 
V hlavní budově muzea bude probíhat výstava fotografií lidové architektury 
Železného Brodu a okolí od Petra Luniaczka.
Otevírací doba: so 10.00 – 16.00;  ne 10.00 – 16.00
www.muzeumsemily.cz

Objevte poklad v Bradlecké Lhotě! Přijďte na návštěvu do Doleního mlýna 
oceněného titulem „Památka roku 2016 Libereckého kraje“. Komentované 
prohlídky mlýna včetně obnoveného vodního kola a unikátně dochovaných 
převodů jsou letos doplněny výstavou polodrahokamů nejen z Českého 
ráje, ale i z polí náležejících ke mlýnu.
Otevírací doba: so 9.00 – 16.00 (komentovaná prohlídka vždy v celou hodi-
nu, poslední komentovaná prohlídka začíná v 15.00)
www.dolenimlyn.cz

Přijďte se podívat, jak v Buřanech bouří Francisova turbína. V Janatově mlý-
ně naleznete nejen mlýn, ale také malou vodní elektrárnu nebo pekárnu 
s vlastní chlebovou pecí. Ochutnejte tradiční pekařské výrobky, podívejte se 
na funkční mlýnskou techniku a nechte se provést po mlýně v doprovodu 
syna posledního mlynáře, pana Antonína Janaty. Připravena je také výsta-
va fotografií „Život ve mlýně“ nebo audiovizuální program o historii mlýna a 
mlynářské rodině Janatů.
Otevírací doba: so 9.00 – 17.00 (prohlídky s panem Antonínem Janatou)
  ne 9.00 – 16.00
www.janatuvmlyn.cz

Přijďte se podívat, jak to roztáčí pan Beran za pípou nebo „Horačky“ v kole. V Be-
ranově hostinci si pochutnáte na dobrém pivu, od 13.00 hod. zhlédnete ukázky 
tradičního košíkářství nebo od 15.00 hod. vystoupení „z historie řemesel v Pod-
ještědí“ folklórní skupiny „Horačky“. Projet se budete moci koňským povozem 
a něco nového se dozvíte o historii košíkářství.
Otevírací doba: so 11.00 – 20.00
www.dubaci.cz

Vánoce uprostřed léta? Proč ne! Navštivte unikátní pohyblivý betlém ve Frýdlan-
tu, jehož výroba trvala 60 let. Skládá se ze 130 pohyblivých a 50 statických figur. 
Zkuste je přepočítat!
Otevírací doba: so 10.00 – 16.00 (přestávka 12.30 – 13.00)
  ne 10.00 – 16.00 (přestávka 12.30 – 13.00)
https://www.mesto-frydlant.cz

Památník Jiřího Harcuby

Dolení (Babákův) mlýn v Bradlecké Lhotě

Červená roubenka v Semilech

Janatův mlýn v Buřanech

Beranův hostinec v Trávníčku

Frýdlantský betlém

Více informací zde.
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Dny lidové
architektury

25. – 26. 7. 2020

Navštivte tajemný dům mýty opředeného „doktora Fausta“ a přesvědčte se, zda 
po něm zůstala díra ve stropě! V sobotu od 14.00 do 16.00 vás lidovými písněmi 
a hudbou pobaví Michael Pospíšil s hosty, v 15.00 se dozvíte něco nového o lido-
vých stavbách v Pojizeří od PhDr. Vladimíry Jakouběové. V neděli od 11.00, 13.00, 
15.00 a 16.00 hod. si poslechnete pověsti a lidové písně Evropy od Anky, Man-
ky a Katky. Po oba dny se můžete zúčastnit povídání a obhlídky Kittelova domu, 
v tvořivých dílničkách Ludmily A. Rejdické si budete moci vyrobit bylinné masti 
(rezervace předem na kittel@pencin.cz) a obdivovat budete i řemeslný um šinde-
láře, kameníka nebo cihláře při tvorbě vepřovic.
Otevírací doba: so 9.00 – 17.00;  ne 9.00 – 17.00
www.pencin-zittau.eu

Charizmatickým statkem, kde se téměř zastavil čas, ale rozhodně ne život, vás 
provede vnučka jeho obyvatelky, paní Vítkové. Využijte jedné z mála příležitostí, 
kdy je tento unikátně dochovaný statek přístupný veřejnosti.
Otevírací doba: so 10.00 – 17.00;  ne 10.00 – 17.00
www.prisovice.cz

Běliště patří k největším a nejreprezentativnějším objektům v Železném Brodě. 
Objekt byl postaven roku 1807 tesařským mistrem Janem Šídou z Jesenného 
pro koželuha Jana Brožka na místě původní barvírny. Nový dům tak získal pů-
vodní označení i rozsáhlou zahradu, která byla v  minulosti užívána k sušení 
látek. Na počátku 90. let 20. stol. byl objekt rekonstruován a byla v něm umístě-
na národopisná expozice provozovaná Městským muzeem v Železném Brodě.
Pobaví vás interaktivní hra pro celou rodinu „Život na Bělišti“, v níž budete pá-
trat po starobylém nápisu v doprovodu malého kluka Bróži, narozeného před 
sto lety. Od 14.00 budete moci shlédnout divadelní představení „Malý, hubený 
a jednooký“ loutkového souboru Vozichet z Jablonce nad Nisou nebo „Barev-
nou pohádku“ v  provedení divadla Rolnička z  Liberce. Ve výtvarné dílničce 
Semínka země si vyzkoušíte svou zručnost při výrobě tyčové loutky. Dobro-
druzi jistě ocení pátrání po malebných zákoutích památkové rezervace Trávní-
ky s komentovanými prohlídkami vždy od 13.00, milovníci skla a kuriozit zase 
upřednostní skleněné betlémy v  Minimuzeu s  korálkovou dílničkou. Chybět 
nebudou ani ukázky tradičních řemesel jako je pletení z orobince nebo výroba 
dřevěných lžiček. Přijďte a uvidíte, že nudit se rozhodně nebudete!
Otevírací doba: so 9.00 – 17.00;  ne 9.00 – 17.00
http://muzeumzb.cz/

Letošní osmý ročník Dnů lidové architektury Čech, Moravy a Slezka se v Libereckém 
kraji bude konat o víkendu 25. – 26. července. Zdarma pro vás bude zpřístupněno 
třináct objektů lidové architektury spojených s tradiční výrobou a životem na vesni-
ci. Zastoupeny jsou jak velké zemědělské usedlosti, tak mlýny, sklářské chalupy, rod-
né domy umělců nebo hostince a v letošním roce poprvé i ruční papírna v Hamru 
na Jezeře nebo dům doktora Kittela přezdívaného „Faust“. Hlavním návštěvnickým 
objektem je Běliště v  Železném Brodě. K  vidění bude nejen vlastní objekt Běliště 
s doprovodným programem pro celou rodinu, ale i město, jež unikátním způsobem 
spojuje lidovou architekturu dochovanou zejména v památkové rezervaci Trávníky, 
s městskou zástavbou v památkové zóně Železný Brod.
http://lidove-stavby.cz; www.kraj-lbc.cz

Dny Lidové architektury
Libereckého kraje 2020

Kdo má pro strach uděláno, vydá se na místo, kde lišky dávají dobrou noc. 
Pozor si budete muset dávat nejen na lišky, ale také na strašidla! Zábavný pro-
gram a výstavu strašidel pro vás připravilo Kočovné muzeum strašidel z Plzně. 
Poklad čaroděje Tamanna budete hledat v doprovodu skláře Lišáka. Projít se 
budete moci po okruhu zaniklých staveb osady Kristiánov a pro náročnější tu-
risty je k dispozici naučná stezka „Cestou jizerskohorských sklářů“, která vede 
z Kristiánova až do Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
Otevírací doba: so 10.00 – 17.00;  ne 10.00 – 17.00
www.msb-jablonec.cz
Přístup: pouze pro pěší, parkoviště s omezenou kapacitou na Nové Louce (2,5 km od Kris-
tiánova), v Bedřichově (4,5 km od Kristiánova) nebo v Hraběticích (3 km od Kristiánova).

Hrázděný dům s  netradičními palmami na okenicích? To je Führichův dům 
v  Chrastavě. Navštivte Itálii, aniž byste překročili hranice České republiky. 
Energii a cestovatelskou náladu určitě načerpáte v harmonickém prostředí 
malovaného pokojíku s Andělským hradem.
Otevírací doba: so 10.00 – 14.00;  ne 10.00 – 14.00
www.chrastava.cz

Viděli jste bájného Fénixe vstát z popela? Navštivte barokní papírnu v Hamru 
na Jezeře a uvidíte, jak se z ruiny rodí technický unikát Libereckého kraje. V roce 
2017 získala obnova objektu titul „Památka roku 2017 Libereckého kraje“, cesta 
však ještě není u konce! Přijďte se podívat, co je hotové a co se chystá. Připra-
veny pro Vás jsou komentované prohlídky s fotografickou výstavou obnovy.
Otevírací doba: so 10.00 – 17.00;  ne 10.00 – 17.00

„Řemeslo má zlaté dno!“ Přijďte se o tom přesvědčit na Dlaskův statek, kde je 
pro vás připravena nová expozice „Kolovrátek, stav i jehla“ věnovaná výrobě 
lidového oděvu v Pojizeří. Vyzkoušejte si pod vedením zkušených řemeslníků 
předení na kolovratu, mykání vlny, plstění, tkaní nebo výrobu štípaného šindele.
Otevírací doba: so 9.00 – 17.00;  ne 9.00 – 17.00
www.muzeum-turnov.cz

Bičíkův statek v Příšovicích

Kittelův dům v Pěnčíně

Papírna v Hamru na Jezeře

Dlaskův statek v Dolánkách

Führichův dům v Chrastavě

„Liščí bouda“ na Kristiánově

Běliště v Železném Brodě
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Festival Frýdlantsko Franze 
Kafky 18. – 20. září 2020

Myšlenka na uspořádání tohoto 
tématického festivalu vznikla  
v návaznosti na 0. ročník, který se 
konal v červnu 2019 jako Happening 
k 95. výročí úmrtí Franze Kafky  
v budově bývalé školy Zemědělské, 
hospodyňské a mlékařské, ve které 
studovala Kafkova sestra Ottla.  
Zde také pokřtil svojí brožuru  
„12 historických Fake News Franze 
Kafky“ český výtvarník a básník Jiří 
Slíva.

Franz Kafka byl kontrolorem 
bezpečnosti práce Dělnické úrazové 
pojišťovny, a protože nebyl jen 
obyčejným úředníkem a o svou 
práci se velmi zajímal, vedení firmy 
mu svěřilo nejdůležitější region  
v severních Čechách, kde bylo nejvíce 
továren. Jezdil proto i do Frýdlantu, 
kde se podle svých zápisků ubytovával 
v hostinci, který se dnes jmenuje Bílý 
kůň. Ostatně byl to právě on, kdo své 
sestře Ottle doporučil ke studiu školu 
právě ve Frýdlantě.

Během festivalu vystoupí kapela Kafka 
Band, která hudebně a multimediálně 
ztvárnila už dvě Kafkova díla. Prvním 
byl Zámek, a nyní vystoupí v rámci 
turné Amerika se stejnojmenným 
programem na náměstí ve Frýdlantě.
 
Festival Frýdlantsko Franze Kafky 
předznamenávají tématické výstavy 
Jaromíra Švejdíka – Jaromír 99  
s názvem „Pod Zámkem“ v Zámeckém 
pivovaru Frýdlant, výstava Jiřího Slívy 
na téma Kafka a Frýdlant v galerii 
radnice ve Frýdlantě, a výstava 
umělecky ztvárněných aforismů 
Ivy Vykypělové v Jizerskohorském 
technickém muzeu od srpna do září 
2020.

Festival zahájí v pátek 18. září 
promítání krátkých filmů na kafkovské 
téma. Filmy věnovali pořadatelé 
Festivalu krátkých filmů Praha – Prague 
Shorts, který každoročně probíhá  
pod záštitou MFF Karlovy Vary. 

Hlavní program proběhne v sobotu 
19. září. Na podiu na náměstí vystoupí 
kapela Kafka Band v rámci turné 
Amerika, liberecký Big´O´Band Marka 
Ottla, a kapely DanZooD a frýdlantští 
Pubcoustic a The Grizzlies.

V rámci hlavního programu budou 
také vyhlášeni výherci kafkovské 
literární soutěže studentů středních 
škol, která v rámci festival probíhá od 
března. Vítězné práce přečtou známé 
osobnosti kulturního života. Účast 
přislíbil Jaroslav Rudiš, Petr Čtvrtníček 
a Vanda Hybnerová. Studenti a učitelé 
se osobně setkají s interprety a obdrží 
ocenění.

V neděli 20. září festival zakončí 
vystoupení česko-něměckého kaba-
retu Das Thema, který zábavnou 
formou, a na téměř osobní rovině, 
prezentuje česko-německé vztahy. 

Celý festival bude moderovat herec 
Petr Čtvrtníček z divadla Na Zábradlí. 
Zúčastní se i herec Jakub Folvarčný  
v roli Franze Kafky, ve které se 
představil již na 0. ročníku.

Festival je pořádán s podporou Města 
Frýdlant, Státního fondu kultury ČR a  
ve spolupráci se spolkem Wietew, 
který pořádá ve městě kulturní akce  
od roku 2015. Dále spolupracuje s 
Gymnáziem Frýdlant a středními 
školami z Liberecka, Zámeckým 
pivovarem Frýdlant, Jizersko.horským 
technickým muzeem, Mariánskou 
Pekárnou Dolní Oldříš, Bránou 
Trojzemí, Jizerským tichem, Kulturou 
z.s. a Cafe Jazzovou Osvěžovnou.  

18. – 20. září 2020 ve Frýdlantě proběhne 1. ročník festivalu Frýdlantsko Franze Kafky, 
který bude spojením literatury, výtvarného umění, hudby a divadla, a připomene 
vztah světoznámého spisovatele Franze Kafky k Frýdlantu a k celému regionu. 

Jiří Slíva: Kafka Klobouk Frýdlant 
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