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Frýdlant má  
od listopadu novou  
jabloňovou alej 
Novou jabloňovou alej čítající 30 
stromků má Frýdlant. Zasadily jí 
děti z místních škol podél cesty 
mezi cyklostezkou a silnicí 
na Nové Město pod Smrkem. 
 Více na straně 5

Frýdlant se stal 
akcionářem 
KNL
Akcionářem Krajské nemocnice 
Liberec, a. s. se v listopadu stalo 
Město Frýdlant. Do akciové 
společnosti vloží část budov 
v areálu nemocnice. 
 Více na straně 3

Svatohubertské 
slavnosti poprvé  
u nás
Svatohubertské slavnosti 
uspořádala ve Frýdlantu Střední 
škola hospodářská a lesnická. 
Velkolepou akci přesunula  
do Frýdlantu z Hejnic. 
 Více na stranách 6 a 7

Foto: Radek Petrášek

Krásný advent a klidné a radostné Vánoce
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Milí občané Frýdlantu,

pomalu se blíží konec roku 2021. Na jeho 
začátku jsme si neuměli přestavit, jaký 
bude. Po zkušenostech s covidovým 
rokem 2020 a neustále se zvyšujícím 
počtem nakažených v jeho závěru, mohl 
být jakýkoli. Nakonec se zdá, že byl lepší, 
než ten rok předchozí. Sice jsme museli 
ještě přečkat jarní lockdown a spousta 
věcí tím musela být odložena, včetně 
stavební sezóny, nakonec se ale svět přeci 
jen vrátil, alespoň částečně, k normálu. 

Roušky a respirátory se sice staly naší 
součástí, nosit je musíme prakticky den- 
ně a velkým tématem se stalo očkování, 
přesto jsme se mohli v průběhu roku 
vrátit k tomu, co máme rádi. Mohli jsme 
se potkávat, užít si kulturní a společenské 
akce, zajít do restaurace či si jít zasporto-
vat i do vnitřních sportovišť. Určitě si taky 
vzpomínáte na ten skvělý pocit, když jste 
po měsících zákazů mohli zase udělat 
něco, co vám dříve přišlo naprosto běžné. 
Byla to radost a úleva! 

Město Frýdlant přes všechny potíže tento 
rok zvládlo velmi dobře. Postavit, zre- 
konstruovat či obnovit se podařilo 
vlastně všechno, co jsme si v rozpočtu 
na tento rok předsevzali. Do konce roku 
bude hotová stezka pro cyklisty a pěší  
v ulicích Bělíkova a Zámecká, dokončíme 
velké parkoviště v Husově ulici, je hotova 
zpevněná plocha ve školce v ulici Bělíko-

va, dokončena byla rekonstrukce ploch  
v ulici Družstevní, obnovou chodníků  
jsme započali revitalizaci třetího 
nejstaršího sídliště mezi ulicemi Lu-
žická, Fügnerova a Husova. Máme 
také novou učebnu pro výuku cizích 
jazyků na pracovišti základní školy  
v Husově ulici, nové sociální zázemí  
na rozhledně a řada ulic, kde byla 
vozovka ve špatném stavu, je opravená.  
Akcí, které se letos povedly, je celá řada, 
ostatně ve Frýdlantském zpravodaji 
vás o nich pravidelně a podrobně 
informujeme. Dle mého je ale nej- 
důležitějším letošním počinem vstup 
Města Frýdlant do struktur Krajské Ne-
mocnice Liberec a. s., areál nemocnice 
je konečně v dobrých rukou. Snad se  
nám bude stejně dařit i v tom roce příštím.

Na závěr tohoto slova starosty mám 
jedno přání. Pojďme na konci roku trochu 
zvolnit, věnovat se více rodině a přátelům, 
dát náš čas všem, kteří jsou nám blízcí. 
A odpočiňme si. Abychom do roku 2022 
vstoupili plni sil a optimismu a byli jsme  
co nejlépe připraveni na to, co nám 
přinese. 

Milí čtenáři, přeji vám klidný advent a 
pohodové vánoční svátky v kruhu těch, 
které máte rádi.   

Jiří Stodůlka
starosta Frýdlantu
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Frýdlantští zastupitelé řekli ano 
vstupu města mezi akcionáře 
krajské nemocnice

„K tomuto momentu směřovalo veške-
ré naše úsilí od roku 2015, tedy od chvíle, 
kdy dřívější majitel nemocnice, Euro- 
clinicum, respektive EUC, začalo ome-
zovat zdravotní služby ve frýdlantské 
nemocnici. Od té doby jsme usilovně 
hledali řešení, jak zdravotní obslužnost  
na Frýdlantsku udržet a to v rozsahu,  
který požadujeme. První zásadní krok se  
v tomto povedl v roce 2019, kdy nemoc-
nici od EUC odkoupila díky Libereckému  
kraji Krajská nemocnice Liberec. Druhý 
zásadní krok jsme učinili teď, vstupem 
města mezi akcionáře nemocnice. Byl to 
dlouhý boj, ale stál za to,“ říká starosta 
Frýdlantu Jiří Stodůlka.

„Vstupem Frýdlantu mezi akcionářek KNL 
se bezesporu zvýší jistota poskytování 
zdravotní péče pro obyvatelstvo Frýd-
lantu a Frýdlantska. K optimálnímu sta-
vu a rozsahu zajištění zdravotních služeb, 
které byly definovány v Memorandu 
uzavřeném v roce 2018, je ale potřeba 
ještě zajistit financování rekonstrukce 
areálu, který KNL přebírá. Město Frýdlant 
opakovaně žádalo o finanční pomoc 
ostatní obce a města Frýdlantska, až  

na několik výjimek však bylo jejich 
stanovisko odmítavé. Zajistit a prosadit 
dostavbu a rekonstrukci areálu, aby 
byl dostatečně technicky vybaven a 
poskytoval zázemí pro požadované 
obory, tak bude velkým úkolem pro Libe- 
recký kraj, ostatní akcionáře a mana-
gement nemocnice,“ říká místostarosta 
Frýdlantu Dan Ramzer. Ten zároveň 
děkuje všem aktérům, kteří přechod 
majetku města do akcionářské struktury 
KNL a.s. garantovali a zajistili.

Město Frýdlant do KNL vloží všechny 
budovy, o které mělo vedení ne-
mocnice zájem. „Budou to všechny 
budovy vyjma té čelní, tedy budovy 
staré chirurgie, dále nám pak zůstane 
budova bývalé gynekologie a nefunkční 
budova kotelny,“ vypočítává starosta 
Frýdlantu. Nemocnice o ně nemá zájem 
z toho důvodu, že si po plánované 
rekonstrukci současné hlavní budovy a 
budovy bývalého dětského oddělení  
s převedenými budovami plně vysta-
čí. „Připravovaný projekt na přestavbu 
objektů v areálu nemocnice počítá  
s rekonstrukcí a dostavbou bývalého 
dětského oddělení a přestavbou hlavní 
budovy lůžkových oddělení. Dojde 
také k přesunům. Laboratoř z přízemí 
hlavní budovy bude umístěna do 
zrekonstruovaného objektu bývalého 
dětského oddělení, v uvolněných 
prostorách pak vznikne třetí lůžkové 
oddělení. Dojde také k dalším úpravám 
v uspořádání nemocnice, které výrazně 
zefektivní práci a pohyb zdravotníků a 
pacientů,“ uzavírá Jiří Stodůlka.  

mp

Město Frýdlant se stane akcionářem Krajské nemocnice Liberec, a.s. Schválením všech potřebných 
dokumentů o tom ve středu 10. listopadu 2021 rozhodli na mimořádném jednání zastupitelé města 
Frýdlant. Město Frýdlant do akciové společnosti vloží část budov v areálu frýdlantské nemocnice,  
kterou od července 2019 Krajská nemocnice Liberec, a.s. (KNL) provozuje. Budovy nicméně byly až  
doposud v majetku města. Vstup Frýdlantu mezi akcionáře KNL je výhodný především proto, že se jím 
může mimo jiné zjednodušit financování investic, či plánování rozvoje poskytované zdravotní péče.

Termíny zasedání Zastupitelstva města 
Frýdlant na I. pololetí 2022

27. veřejné zasedání ZM od 1800 hodin 
23. února 2022 
28. veřejné zasedání ZM od 1800 hodin
20. dubna 2022

29. veřejné zasedání ZM od 1800 hodin
22. června 2022

Jana Procházková
odbor kanceláře úřadu
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Starosta a místostarosta  
Frýdlantu uctili válečné veterány

Den válečných veteránů je celosvěto-
vě stanoven právě na 11. listopa- 
du, tedy na den, během kterého  
bylo v roce 1918 ve vlakovém voze  

Ve velmi komorní atmosféře a bez 
účasti veřejnosti proběhl letos 
na městském hřbitově ve Frýd- 
lantě kvůli rostoucímu počtu 
nakažených nemocí Covid-19 a sí- 
lící epidemii pietní akt u příle-
žitosti Dne válečných veteránů. 
Starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka 
a místostarosta Ing. Dan Ramzer 
zde památku válečných vete-
ránů uctili společně se zástupci 
aktivních záloh Armády ČR.  
Pietním místem se během aktu  
ve čtvrtek 11. listopadu stal pa-
mátník obětem I. světové války 
před hřbitovem, památník v po-
době klečícího vojáka v zadní 
části hřbitova a hrob neznámého 
vojína v centrální části hřbitova.

v Le Francport u severofrancouz-
ského města Compiègne podepsáno 
příměří mezi Spojenci a Německem, 
jímž byly na západní frontě ukončeny 

boje 1. světové války.  V novodobé 
historii České republiky je toto datum 
připomínáno od roku 2001.  

Foto a text: mp

Očkování třetí dávkou vakcíny proti 
nemoci Covid-19 nově i ve Frýdlantu
Nemocnice Frýdlant oznamuje všem 
občanům Frýdlantska, kteří zvažují 
třetí posilovací dávku očkování proti 
nemoci Covid-19, že od listopadu 
je možné si nechat tuto třetí dávku 
aplikovat i ve frýdlantské nemocnici. 
Očkování zde je možné pouze po 
předchozí rezervaci konkrétního 
termínu v centrálním rezervačním 
systému, neregistrovaným zájem-
cům třetí posilovací dávka očkování 
aplikována nebude. Prozatím se  
ve frýdlantské nemocnici očkuje 
třetí dávkou vakcíny vždy v pondělí  
od 13.00 do 17.00 hodin ve spo-
jovacím krčku mezi budovami FC a 
FD – naproti budově gynekologie. 
Nově otevřené očkovací místo  
v Nemocnici Frýdlant neslouží pro 
aplikaci první či druhé dávky vakcíny, 
je určeno výhradně pro očkování třetí 
posilovací dávkou.  

mp, Foto: KNL
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Děti z frýdlantských škol vysázely 
nad městem novou jabloňovou alej
Úplně novou jabloňovou alej má od středy 10. listopadu 2021 Frýdlant podél cesty mezi cyklostezkou a 
silnicí na Nové Město pod Smrkem, tedy Novoměstskou ulicí. Alej je výsledkem spolupráce Města Frýdlant, 
Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant, Základní školy speciální Frýdlant a ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant.  
Na městském pozemku ji sázely společně děti z obou základních škol pod odborným vedením žáků SŠHL 
oboru zahradník. Celkem do země po obou stranách cesty zasadili 30 jabloní osmi různých odrůd. Ruku  
k dílu při sázení aleje přiložili vedle dětí i starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka, ředitel SŠHL Frýdlant 
Ing. Miroslav Kudrna a ředitelka ZŠ speciální Mgr. Jaroslava Smolová.

„Pro tuto poměrně větrnou cestu nad 
Frýdlantem jsme s ohledem na kli-
matické podmínky a nadmořskou 
výšku vybrali odolnější staročeské 
odrůdy jablek. Navíc roubované  
na semenáči, což sice znamená, že zač-
nou plodit později, nejdříve za pět let, 
ale stromky zato budou velmi odolné 
a dlouho rostoucí,“ vysvětluje starosta 
Frýdlantu Jiří Stodůlka. Konkrétně  
jsou do nové aleje zasazeny jabloně 
odrůd panenské české, coxova reneta, 
ovčí hubička, červený hranáč, boikovo, 
polokoženáč, schwarzwaldské, bos-
copské zelené a astrachán.

Výsadby stromků se účastnily děti  
ze Základní školy speciální i osmáci 
ze ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant. „Než začaly 
stromky sázet, vyslechli si žáci instruktáž, 
jak stromek připravit a jak potom 
výsadbu nejlépe provést. Naši studenti 
se dnes stali pro tyto žáky základních 
škol jakýmisi mentory, odborným 
dohledem. Pak už si každý mohl  
do připravené jámy usadit a zasadit 
svůj vybraný stromek,“ vysvětlil ředitel 
SŠHL Frýdlant Ing. Miroslav Kudrna. 
Stejně jako starosta města věří, že děti 
budou mít díky osobnímu prožitku  
k aleji vztah. „Jsem přesvědčený  
o tom, že se na „své“ stromky přijdou  
čas od času podívat, jak se jim daří.  
S rodiči, prarodiči, kamarády, později 
třeba i se svými partnery a jednou i 
dětmi. A až začnou stromky plodit, 
budou moci ochutnat, jak dobrá jablka 
na nich rostou,“ dodává ředitel školy.

Nová alej je dlouhá zhruba 200 metrů. 
V příštím roce se plánuje výsad- 
ba další aleje, na druhé straně 

novoměstské silnice, která bude na 
tuto jabloňovou vlastně navazovat. 
„Nová alej povede od novo- 
městské silnice na Krásný Les. 
Tentokrát bude o dost delší, plánuje-
me, že bude zhruba půl kilometrová. 

Vysázet se na ní opět ve spolupráci 
se školami chystáme mix ovocných 
stromů, vedle jabloní ještě například 
hrušně, třešně nebo švestky,“ uzavírá 
starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.   
mp
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Frýdlantem projel začátkem  
listopadu svatohubertský průvod 
vedený bohyní Dianou a svatým 
Hubertem

Schéma Svatohubertských slavností 
bylo i po změně místa konání 
zachováno, přibyly jen některé 
novinky, jako například jízdní 
policie v čele průvodu. „Hipolo-
gická služba Krajského ředitelství 
policie ČR Libereckého kraje, lidově 
nazývaná jízdní policie, má touto  
akcí za sebou premiéru ve Frýdlantu. 
Před kostýmovaným průvodem Hu-
bertovy družiny jela proto, že je nově 
se Střední školou hospodářskou a 

lesnickou Frýdlant propojena. Od to- 
hoto školního roku se koně pro tuto  
službu připravují v prostorách školní-
ho statku a žáci vybraných oborů 
zde vykonávají část své praxe. Pevně 
věřím, že se hipologická služba  
na území našeho města i v rámci re-
ionu osvědčí a bude přínosem,“ říká 
náměstek hejtmana Libereckého 
kraje, pověřený řízením resortu 
školství, mládeže, tělovýchovy, 
sportu a zaměstnanosti a zároveň 

místostarosta Frýdlantu Ing. Dan 
Ramzer, pod jehož záštitou se Svato-
hubertské slavnosti uskutečnily.

Další novinka letošních slavností 
pak plynula z přesídlení akce a  
z dispozic Frýdlantu. „Slavnosti zača-
ly na nádvoří státního hradu a zámku 
Frýdlant, čímž se staly ještě nobles-
nější a fotogeničtější. Nepokazilo je 
ani nepříznivé počasí, kdy většina akce 
hustě propršela. Jsem nesmírně rád, 
že se podařilo tuto tradici, která byla 

V pátek 5. listopadu 2021 zažil Frýdlant Svatohubertské slavnosti, pořádané Střední školou hospodář-
skou a lesnickou Frýdlant. Tradiční podzimní slavnosti, konané školou pravidelně začátkem listopadu, se 
až doposud konaly v Hejnicích. Po přesunu lesnických oborů školy z Hejnic do Frýdlant se ale do Frýdlantu 
přesunuly i Svatohubertské slavnosti. Slavnost začala v pátek v 9.30 hodin na hradě a zámku Frýdlant, 
odkud se vydala Hubertská jízda s bohyní lovu Dianou a patronem lovců a myslivců svatým Hubertem 
směrem do centra Frýdlantu. Zde následně na náměstí T. G. Masaryka u radnice požádal písař jménem 
svatého Huberta starostu Frýdlantu Jiřího Stodůlku o dočasnou vládu nad městem a průvod se potom 
přesunul do kostela Nalezení sv. Kříže, kde akce od 10.30 hodin pokračovala oslavou sv. Huberta a 
pasováním adeptů myslivosti.
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v Hejnicích založena už v roce 1992, 
udržet i po jejím přemístění a děkuji 
všem, kteří se na její přípravě i realizaci 
podíleli, od žáků a zaměstnanců školy, 
až po partnery, sponzory a význam- 
né hosty,“ dodává ředitel Střední  
školy hospodářské a lesnické Frýd- 
lant, Ing. Miroslav Kudrna. 

Pro město Frýdlant se akce pořádané 
SŠHL Frýdlant stávají významnou 
součástí kulturního a společenského 
kalendáře akcí. „Od začátku roku, 
kdy byly naše životy ještě řadu měsíců 
okleštěny vládními opatřeními pro-
ti koronaviru, byly Svatohubertské 
slavnosti už třetí velkou akcí po-
řádanou školou ve Frýdlantu pro 
veřejnost. Frýdlant se díky tomu 
dostává stále více do povědomí 
nejen odborné veřejnosti, ale i turistů, 
pro které se mohou tyto akce stát 
v budoucnu lákadlem. Doufám, že 
vzájemná spolupráce SŠHL Frýdlant 
a města bude i nadále pokračovat 
stejně intenzivně, protože pro město 
je jednoznačným přínosem,“ uzavírá 
starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.   mp, Foto: Marek Sekáč
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Po devíti letech končí ve Frýdlantu 
k 31. prosinci 2021 se službou  
strážníci Městské policie Liberec 

Strážníci Městské policie Liberec 
sloužili ve Frýdlantu poprvé  
po povodních v roce 2010. Vzpo- 
mínáte si na tu dobu? 

Tak jako jinde, i ve Frýdlantě po-
máhali při povodních kromě jiných 
i strážníci. Jednak samozřejmě 
s dopravou, kterou řídili, dále 
pomáhali lidem s odklízením  
suti a povodní zničených věcí a když 
se situace trochu uklidnila, začali 
také dohlížet na veřejný pořádek 
ve městě, třeba aby nedocházelo 
k rabování, protože i tyto případy 
se po povodních 2010 ve Frýdlantě 
řešily. Někdy jsme vlastně částečně  

přebírali funkci státní policie. Naší 
pomocí Frýdlantu po povodních se 
činnost liberecké městské policie 
ve městě zviditelnila a následně 
nás oslovilo vedení města Frýdlant  
s nabídkou na spolupráci.

Jak dlouho trvalo, než jste se na ní 
vzájemně dohodli? A v jakém 
režimu započala?

Městská policie Liberec začala  
ve Frýdlantu působit v dubnu roku 
2012. Od začátku spolupráce jsme 
se domluvili na 24 hodinové službě 
v rozsahu činností, které jsou dány 
v zákonu o obecní policii. Režim byl 

po celou dobu neměnný, až do loň- 
ského dubna. Vždy se střídala jedna 
dvoučlenná motorizovaná hlídka v 12 
hodinovém režimu.

Jak strážníci liberecké městské 
policie službu ve Frýdlantě vní-
mali?

Ke službě ve Frýdlantu přistupovali 
strážníci stejně zodpovědně jako ke 
každé jiné službě. Brali jsme město 
Frýdlant jako naše teritorium a snažili 
jsme se službu vykonávat co nejlépe. 
Postupem času jsme do Frýdlantu 
posílali do služby strážníky, kteří byli 
přímo z Frýdlantu nebo měli k městu 
nějakou vazbu. Jejich místní znalost, 
ať už města či lidí, byla samozřejmě 
vítaná a ku prospěchu.

Byla pro strážníky služba ve Frýd-
lantu odlišná od služby v Liberci? 
Případně čím?

Služba strážníka obecní policie 
je v zásadě všude stejná, protože 
rozsah činností je striktně stanoven 
zákonem. Nicméně každé město má 
svá specifika a i Frýdlant se od Liber- 
ce liší například počtem obyvatel. 
To s sebou samozřejmě nese nižší 
počet protiprávního jednání oproti 
Liberci. Na druhou stranu je Frýdlant 
příhraniční město blízko hranic  
s Polskem a další specifika nacházíme 
i ve skladbě osob porušujících nor- 
my a předpisy. Rozdíly mezi oběma 
městy tu prostě samozřejmě jsou,  
v každém městě mají lidé trochu 
jinou mentalitu, jiné problémy.

Kvůli nedostatku strážníků totiž letos rozhodlo Statutární město Liberec o vypovězení smlouvy mezi Městem 
Frýdlant a Libercem o zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku ve Frýdlantu právě strážníky Městské 
policie Liberec. Už od září přitom Liberec omezil služby libereckých strážníků ve Frýdlantu na polovinu. 
Město Frýdlant proto stojí na prahu nové etapy, 1. ledna zřídí svoji vlastní městskou policii. Pojďme se ale  
v následujícím rozhovoru za působením Městské policie Liberec ve Frýdlantě ještě ohlédnout a to díky  
jejímu řediteli, Mgr. Ladislavu Krajčíkovi.
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Ve Frýdlantě jsme například ne-
museli prakticky řešit problémy  
s bezdomovci, které v Liberci řešíme 
denně. 

V dubnu 2020 jste přešli z režimu 
24 hodinové služby do režimu  
12 hodinové. Byla to komplikace?  
A byla ta služba z vašeho hlediska  
v souvislosti se zajištěním bezpe- 
čí a pocitu bezpečí ve Frýdlantě 
dostačující?

Ke snížení rozsahu činností ve Frýd- 
lantě nás donutily personální 
problémy. Jenom pro informaci  
v současné době v Liberci ve stavu 
městské policie chybí 14 strážníků, 
což je pro nás velké číslo. K omezení  
činností městské policie jsme došli 
po předchozí konzultaci s Policií 
České republiky. Služby jsme plá-
novali tak, abychom zajistili klid a 
veřejný pořádek a nesnížili tím pocit 
bezpečí občanů. Reagovali jsme také  
na požadavky města, například  
při větších akcích, kdy bylo třeba naší 
pomoci a plánovali jsme podle toho 
služby ve městě. Snažili jsme se také 
zaměřovat na rizikové dny a rizikové 
časy, například pátky večer či soboty, 
kdy je větší pohyb osob v nočních 
hodinách. 

Proč si myslíte, že městské policii 
chybí strážníci. Co je příčinou? 
Neatraktivnost tohoto povolá-
ní nebo požadavky, které máte  
na uchazeče?

S personálními problémy se potý- 
káme již dlouhodobě. Práce 
strážníka městské policie je časově 
náročná a odpovědná. Máme 
za to, že nedostatek strážníků je 
daný kombinací obecně nízké 
míry nezaměstnanosti v republice, 
náročnosti této práce a zákonnými 
požadavky na jednotlivé uchazeče. 
Ta situace je ale podobná u všech 
bezpečnostních složek, noví za-
městnanci se prostě hledají velmi 
těžce. 

Vzpomněl byste si závěrem na ně- 
jaké zajímavé případy, které u nás 
vaši strážníci řešili? 

Za dobu strávenou ve Frýdlantě jsme 
řešili nepřeberné množství případů 

a i mnoho rizikových situací. Za 
všechny jednoznačně uvádím pří- 
pad, kdy strážníci díky své odvaze a 
rozhodnosti vyvedli z hořícího bytu  
v panelovém domě tři osoby, a požár 
v bytě i uhasili. Přispěli tak k záchraně 
lidských životů a díky nim se požár 
nerozšířil do dalších bytů. Ostatně 
čtenáři Frýdlantského zpravodaje 
si možná ještě vzpomenou, že tito 

strážníci byli následně oceněni i 
městem Frýdlant pamětní medailí. 
Nicméně většina naší práce byla 
běžná rutina. Ono to možná nezní 
tak zajímavě, ale právě rutina je  
v naší práci stěžejní, protože bez ní 
bezpečnost ve městě a pocit bezpečí 
obyvatel zajistit nelze.   
mp
Foto: archiv Městské policie Liberec

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | prosinec 2021

9



Okénko zastupitelů
PARKOVÁNÍ! PROBLÉM? 

Téma parkování ve Frýdlantu tvoří 
častý námět hovoru Frýdlantských. 
Obvykle tedy jde o nedostatek 
parkovacích míst v centru, zvlášť v 
časech špičky. Onehdá jsem projela 
centrum Frýdlantu třikrát, než jsem 
zaparkovala… za pobaveného mávání 
kolemjdoucích kolegyní, které během 
mého popojíždění v pohodě došly, 
kam potřebovaly. Když jsem kolem 
nich projížděla potřetí, už se za břicho 
popadaly. 

V pravidelných intervalech přichází 
na přetřes možnost opětovného 
parkování na náměstí. Je to přece 
taková zbytečně prázdná plocha, 
kam by se vešly spousty aut! Ale 
nejde to – už jen z toho důvodu, že 
náměstí ukrývá historické prvky, na 
kterých prostě auta stát dlouhodobě 
nemohou. 
Často se také bavíme o tom, zda 
parkování na některých místech 

v centru časově neomezit a poté 
nezpoplatnit. Zvláště v těch uličkách 
kolem náměstí. Tam sice pár 
parkovacích míst je, ale točí se na 
nich stále stejná auta. Město Frýdlant 
bude ověřovat krátkodobé parkování 
zdarma na náměstí (několik míst 
přímo u radnice). Uvidíme, zda to 
frýdlantští budou dodržovat a ocení, 
že na nezbytné vyřizování úřadů 
budou moci zaparkovat blízko. 

Ale jak je to vlastně ve Frýdlantu 
odkud daleko? Kolik toho nachodíme, 
když se nedá zaparkovat hned u 
potřebného krámku nebo úřadu? 
Změřili jsme pro Vás vzdálenost 
několika větších parkovišť od náměstí, 
podívejte se na mapku. Nejdále 
je to od Penny Marketu a to je jen 
400 metrů. Většinou je to ale plus 
mínus 200 metrů. Jen pro orientaci: z 
parkoviště u Globusu v Liberci je to ke 
vstupu do potravin také 200 metrů…

Možnost parkovat v těsné blízkosti 
obchodů a úřadů by měly mít hlavně 

osoby nemohoucí nebo senioři. My 
ostatní, můžeme nakonec těch pár 
desítek metrů za den uběhnout, i 
když nás to asi trochu zdržuje. Když si 
k tomu zapneme krokoměr, můžeme 
mít aspoň dobrý pocit z toho, že to 
nejsou kroky „zadarmo“.

Co si o parkování myslíte vy? Chtěli 
byste ho rozšířit, omezit nebo 
zpoplatnit? Napište nám svůj názor 
https://bit.ly/parkovani-fdl - zabere 
vám to jen pár minut a my budeme 
vědět, jaké řešení podporovat. 

Za SLK Frýdlant
Lucie Winklerová
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Okénko zastupitelů
Milí spoluobčané!

Rok se chýlí ke konci a myslíme si, že 
ho můžeme hodnotit jako lepší, než 
ten minulý.

Veřejný život se v něm začal vracet 
do normálu. Mohli jsme se setkávat, 
věnovat volnočasovým aktivitám, 
chodit na kulturní a sportovní akce, 
cestovat. Za největší pozitivum po-
važujeme to, že děti a mládež začali 
chodit do škol a mohou se věnovat 
svým zájmům. I když nelze vyloučit 
některá příští omezení, pozitiva 
převládají. Važme si toho, že stav je 
příznivější. Užívejme života a těšme se 
i z maličkostí.

Ať už situace byla, je a bude jakákoliv, 
budeme pro vás dále pracovat  
v orgánech města. Město se stále 
rozvíjí, buduje se v něm infrastruktu-
ra, opravují se a modernizují školská 
a sportovní zařízení. V nastalé době 
roztáčející se inflace a zpomalené- 
ho hospodářského růstu však bude 
třeba uvážlivě hospodařit s finančními 
prostředky. Toho jsme si obzvláště 
vědomi.

Přejeme vám klidný adventní 
čas, krásné Vánoce a hlavně 
pevné zdraví.

Členové komisí, výborů a zastupitelé  
za „Frýdlant sobě“

Zdena Hrdinová 
Marie Vrkoslavová 
Petra Litošová 
Lenka Hrdinová, 
Simona Briestenská 
Jiří Mikoláš 
Petr Beran

FRÝDLANT 

97.4 FM | R-LBC 
liberec.rozhlas.cz |  
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Ve Frýdlantě hořel hrad a zámek 
Frýdlant – naštěstí jen v rámci 
hasičského cvičení

„Tématem mezinárodního cvičení 
byla likvidace požáru vzniklého v pro- 
storách Státního hradu a zámku 
Frýdlant, konkrétně na prohlídkovém 
okruhu hradu ve druhém patře, kde 
vlivem manipulace s otevřeným ohněm 
jednoho návštěvníka mělo dojít k za- 
pálení textilního závěsu. Požár se 
následně dle scénáře rozšířil i na dře- 
věné vystavené exponáty a dřevěnou 
podlahu,“ přibližuje námět cvičení 
velitel Jednotky sboru dobrovolných 
hasičů Frýdlant a vedoucí cvičení  
Bc. Stanislav Socha.

V rámci cvičení došlo k vyhledávání 
ztracených návštěvníků v prostorách 
hradu, k transportu zraněných před 
hrad a zámek, ke zřízení dálkové 
dopravy vody suchovodem ze zá-
meckého rybníka a hadicemi z řeky 
Smědé od Pivovaru Albrecht a násled-
ně k likvidaci požáru v prostorách 
hradu.

Akce se zúčastnily 2 jednotky 
profesionálních hasičů Hasičského 
záchranného sboru Libereckého kraje, 
10 jednotek Sborů dobrovolných 
hasičů obcí a měst Frýdlantska, 5 jed-
notek dobrovolných hasičů z Polska a 

příslušníci Policie ČR, Městské policie 
Liberec a tým zdravotníků Červený 
trpaslík dobrovolnické centrum. „Všem 
patří velký dík, protože svoji část pří- 
prav a práce při samotném cvičení 
odvedli všichni na jedničku. Jen díky nim 
bylo cvičení v této exponované a velmi 
špatně přístupné památce úspěšné a 
ukázalo, jak dokáží jednotky vzájemně 
spolupracovat, jak jsou připraveny a 
vybaveny a také jak jsou na tom 
protipožární zařízení na hradě a zámku 
Frýdlant,“ říká místostarosta Frýdlantu 
Ing. Dan Ramzer.

Mezinárodní taktické cvičení českých a polských hasičů proběhlo v sobotu 6. listopadu 2021 na hradě a 
zámku Frýdlant. Šlo o taktické cvičení v rámci česko-polského projektu „Nisa, Smědá, Oleška – řeky, které 
nás spojují (hasičská cvičení – zásah v budově historické památky)“ reg. č.CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/000
2459, na němž spolupracují za českou stranu čtyři sbory dobrovolných hasičů z Frýdlantska. Vedle Sboru 
dobrovolných hasičů Frýdlant jsou to také dobrovolní hasiči z Heřmanic, Kunratic a Dětřichova. Cvičení se 
nicméně zúčastnili i dobrovolní hasiči z dalších obcí Frýdlantska a také profesionální hasiči. V rámci cvičení 
likvidovali fiktivní požár v interiéru hradu a zámku Frýdlant a dálkově dopravovali vodu z podzámčí.
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„Cvičení bylo součástí projektového dne, 
který byl třetím v řadě. V předchozích 
týdnech už proběhla dvě cvičení  
v Polsku, jedno v září v obci Bielawa 
Dolna, druhé v říjnu ve městě Piensk. 
Cvičením ve Frýdlantě byl projekt 
ukončen,“ říká starosta Frýdlantu Jiří 
Stodůlka. Podobná cvičení vítá. „Hrad a 
zámek Frýdlant je historicky cenný 
objekt a je jedině dobře, když si hasiči 
vyzkoušejí, jak náročná by jeho záchrana 
v případě požáru byla a nacvičí si nej- 
lepší možné postupy, spolupráci i 
koordinaci,“ dodává.

Vedoucí cvičení Stanislav Socha hod- 
notí cvičení jako velmi zdařilé. „Cílem 
cvičení bylo seznámení českých i  
polských hasičů s frýdlantskou nej-
významnější kulturní památkou, pro- 
cvičení koordinace zasahujících jed- 
notek, ověření funkčnosti suchovodu  
ze zámku a nacvičení dálkového vedení 
vody ze dvou míst pod zámkem. Vše 
probíhalo dle plánu a harmonogra- 
mu, i když je jasné, že během akce došlo i  
k nějakým chybám. Což ale vůbec  
nevadí, po vyhodnocení cvičení budou 
využity pro zlepšení zásahu v reálných 
situacích.“ Cvičení bude v následují- 
cích dnech vyhodnocováno a závěry 
budou hasiči konzultovat s Národním 
památkovým ústavem. „Už teď je jasné, 
že bude muset posléze řešit úpravy 
suchovodů,“ dodává Socha.

Cvičení se vedle zástupců města 
Frýdlant z významných hostí zúčastnil 
například hejtman Libereckého 
kraje Martin Půta, ředitel Hasičského 
záchranného sboru Libereckého 
kraje Ing. Jan Hadrbolec, tajemník 
obce Bogatynia Łukasz Roszkowski, 
ředitel Centra krizového řízení obce 
Bogatynia Paweł Hasiuk nebo starosta 
obce Zawidów Robert Lezny.

Během cvičení nebyl nikdo zraněn a  
nedošlo k poškození historické 
památky.  

mp, Foto: Marek Sekáč

Mikroprojekt „Nisa, Smědá, Oleška – řeky, které nás spojují (hasičská cvičení – zásah v budově historické památky)“ reg. č.CZ.11.4.120/0.0/0.0/16
_012/0002459 je financován z Evropské unie / Evropského fondu pro regionální rozvoj / Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa, realizovaného  
v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
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Organizace Člověk v tísni umí 
pomoci – třeba se zadlužením 

V průběhu poskytování našich 
služeb se na nás obrátila zájemkyně 
o službu dluhového poradenství, 
která se rozhodla aktivně řešit otázku 
svého předlužení a několika exekucí. 
Společně jsme zmapovali její závazky 
a v průběhu mapování a komunikace 
s věřiteli jsme zjistili, že dvě z jejích 
exekucí jsou nařízeny na základě tzv. 
rozhodčího nálezu – tj. exekučního 
titulu, na který dnes již není pohlíženo 
vždy jako na legitimní, protože původní 
věřitel neuplatnil svůj nárok u soudu, 
jak je běžné, ale u tzv. rozhodce, kterého 
měl „nasmlouvaného“ již v době, kdy 
s dlužníkem smlouvu uzavíral. Právě 
díky tomuto kontroverznímu nástroji 
často bývají exekuce nařízené na 
základě tohoto rozhodčího nálezu 
soudy zneplatňovány. V případě naší 
klientky se jednalo o závazek, kdy  
z původní několikatisícové půjčky dluh 
vyrostl na bezmála 600.000 Kč díky 
nemravným smluvním ujednáním 
ze strany věřitele. Po důkladnějším 
prostudování podkladů jsme podali 
návrh na zastavení exekuce. V průběhu 
několika měsíců soud rozhodl o 
zastavení této exekuce, o vyplacení 
již vymoženého plnění a klientka 
musela původnímu věřiteli uhradit 
pouze zapůjčenou jistinu se zákonným 
úrokem. 

Druhotným dopadem tohoto řešení 
bylo to, že se objem závazků této 
klientky zmenšil o více než polovinu a 
její situace nyní byla snadno řešitelná 
insolvencí (oddlužením – tzv. osobním 
bankrotem). S vypracováním a podá- 
ním insolvenčního návrhu jsme této 
klientce rovněž pomohli – nyní je již 
druhým rokem v insolvenčním řízení, 
vše nasvědčuje tomu, že zvládne 
během tří let uhradit 60 % svých 
závazků a její insolvence bude moci 
skončit po třech letech.

Velmi často se na naši bezplatnou 
dluhovou poradnu obracejí lidé, kteří 
se domnívají, že východisko z jejich 
složité situace neexistuje. Ne vždy se 
nám podaří najít řešení, ale zcela jistě 
vždy stojí za to tyto konkrétní situace 
našich klientů důkladně zmapovat, 
protože velmi často se řešení najít 
podaří. 

Při řešení své obtížné situace se zájemci 
o službu dluhového poradenství 
mohou obracet na pracovníky 
Člověka v tísni zejména v situacích, 
kdy nezvládají hradit své závazky, 
které ještě nebyly zesplatněny, kdy se 
dostali do prodlení se splácením, jejich 
dluhy jsou předmětem soudního či 
exekučního řízení nebo zvažují vstup 
do insolvence (vyhlášení tzv. osobního 
bankrotu).  

Základním posláním služby terénních 
programů je motivovat, pomoci a 
podpořit jednotlivce v obtížné životní 
situaci, která je ohrožuje nebo vylučuje 
z běžné společnosti za situace, kdy tito 
lidé nemají prostředky a dovednosti 
pomoci si sami. Podstatou této služby 
je klienta aktivně zapojit do řešení jeho 
tíživé situace a naučit jej v budoucnu 
obdobnou situaci zvládnout 
samostatně. Nejčastěji je tato služba 
realizována v přirozeném prostředí 

klienta, ale i v zázemí organizace. 
Pracovníci jsou schopni poskytnout 
poradenství například rodičům 
samoživitelům, lidem, kteří přišli o 
zaměstnání, případně špatně hledají 
uplatnění na trhu práce, osobám, 
kterým hrozí ztráta bydlení, pomoci 
těmto osobám při komunikaci s úřady 
apod.

Služby je možné kontaktovat 
následujícími způsoby:
Dluhové poradenství - domluvit si 
schůzku s dluhovými poradci je možné 
na kontaktech 778 406 341 nebo  
778 442 540.

Terénní programy - konzultační hodiny 
terénních programů jsou každé úterý 
od 9:00 do 14:00 hodin, každou středu 
pak od 13:00 do 16:30 hodin, případ-
ně je možné si domluvit schůzku na 
kontaktech 778 460 574 a 734 428 202.
Obě služby jsou ve Frýdlantě 
poskytovány v Centru 1407 na adrese 
Míru 1407, Frýdlant.   

Koordinátorka terénních programů a 
dluhová poradkyně 
Člověk v tísni, o. p. s.
Ivana Frantová

Organizace Člověk v tísni, o. p. s. poskytuje své služby na Frýdlantsku s přestávkami už od 
roku 2012. Svou činnost zde započala poskytováním služby terénních programů, na které v 
roce 2016 navázaly služby podpory vzdělávání a dluhového poradenství. 
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Frýdlant obnovil další pomník 
obětem 1. světové války 
Pomník obětem první světové 
války na Větrově, v prostoru 
bývalého větrovského hřbitova 
mezi ulicemi Liberecká a Ži-
tavská, obnovilo letos Město 
Frýdlant. Uvést pomník do po-
doby, kterou historicky měl, mu 
pomohla dotace Ministerstva 
obrany České republiky, které  
z programu Zachování a obnova 
historických hodnot I uvolnilo  
pro Frýdlant částku 100 tisíc 
korun. Zbytek nákladů, zhruba 
84 tisíc korun, byl uhrazen  
z městského rozpočtu. 

„S obnovou památníku v rámci 
projektu „Frýdlant – oprava pomníku 
obětem 1. světové války“ se začalo  
v únoru a skončilo v září tohoto roku. 
Historicky věrnou podobu mu vtiskl 
MgA. Václav Polián. Pomník byl důk- 
ladně očištěn od biologického zne-
čištění, porostů a druhotné barvy, 
trhliny byly injektáží zpevněné, byly 
provedeny plastické a barevné retuše, 
došlo také ke konsolidaci materiálu, 
obnovení spárování a na závěreč- 
nou hydrofobizaci horizontálních ploch 
pomníku,“ vypočítává za investiční 
oddělení Městského úřadu Frýdlant 
Milan Kysela. 

Na pomník pak byly osazeny tři 
pamětní desky se jmény padlých 
větrovských vojáků. „Nejsou však jako 
ty původní bronzové, nicméně jsou  
z plastového materiálu, který bronz 
věrně imituje,“ uzavírá Milan Kysela.  

mp
Foto: Milan Kysela
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Vrtule Frýdlant děkují 
svým partnerům

Máme tu konec roku a rádi bychom 
touto cestou poděkovali našim 
partnerům, kteří nás dlouhodobě 
podporují. Jedná se o následující 
subjekty:

Město Frýdlant  
– každoroční finanční podpora

Liberecký kraj  
– každoroční finanční podpora
 
Národní Sportovní Agentura  
– finanční podpora v roce 2021

SŠHL Frýdlant  
– dlouhodobý pronájem a 
spolupráce při využívání tělocvičny 
pro děti i dospělé

Anonymní sponzor  
– od našeho založení přispívá 
smluvenou částkou na činnost 
našeho spolku

A co přinesl listopad? V neděli 7. 11. 
jsme hostili část dalšího kola krajského 
přeboru starších žákyň. Do Frýdlantu 

přijely týmy z Varnsdorfu a Nového 
Boru „A“ i „B“. V polovině prvního 
zápasu nás musela ze zdravotních 
důvodů opustit kapitánka a zároveň 
nahrávačka Káťa Krubnerová. Proto 
jsme museli trochu improvizovat a 
její role se zhostila více než dobře 
Natálka Starová. Na Nový Bor „A“ jsme 
sice nestačili, ale ve vypjatém zápase  
s Varnsdorfem jsme v tiebreaku 
dokázali vyhrát. Proti mladšímu 
Novému Boru „B“ holky pak vyhrály 
2:0.

Horní řada zleva: K. Formánková, M. Moudrá, N. Gavendová, M. Pulchartová, Š. Donátová, K. Měkotová, N. Capuličová,  
G. Peterová Dolní řada zleva: N. Starová, A. Sirůčková, L. Gavendová

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | prosinec 2021

16



Trénink, 9. 11. 2021

Vrtule Frýdlant x Jiskra Nový Bor 
„A“ – 0:2 (-19, -14)

Vrtule Frýdlant x Slovan Varnsdorf 
– 2:1 (24, -21, 14)

Vrtule Frýdlant x Jiskra Nový Bor 
„B“ – 2:0 (14, 23)

Celkově tyto výsledky znamenají, že 
naše starší žákyně jsou na děleném 
4. – 5. místě. To je velice dobrý 
výsledek, který se pokusíme potvrdit 
i v prosincovém turnaji, který se bude 
konat ve Varnsdorfu. Děkujeme všem  
rodičům, rodinným příslušníkům i 
kamarádům, kteří nás přišli podpořit.  
Byla to velice povedená akce.

Jak je vidět na přiložené fotce,  
na tréninky chodí opravdu hodně  
dětí. Celkem 26, což je už na hraně 
kapacity tělocvičny. Za tento počet 
jsme ale opravdu velice rádi a moc nás 
to těší.

Naši muži odehráli v krajském 
přeboru další dvě utkání. Z Nového 
Boru si odvezli pouze 1 bod  
(za jeden prohraný tie-break). Stejný 
výsledek pak zopakovali i doma proti 
Smržovce. Výkony jsou dobré, ale  
z různých důvodů se nám nedaří  
sejít se v kompletní sestavě. A proto 
zatím držíme až 6. pozici v tabulce.  
Nic nevzdáváme a na poslední 
dvojzápas v Jablonci nad Nisou se 
pokusíme pečlivě připravit.  

Za Vrtule Frýdlant
Matěj Drechsler
Předseda spolku

Krajský přebor mužů - útočí Jan Žambera
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Dotace Libereckého kraje pomohla  
s vybavením i opravou techniky  
frýdlantských hasičů

Dotace uvolnil Liberecký kraj ze své- 
ho dotačního fondu, konkrétně  
z programu 1.1 - Podpora jednotek 
požární ochrany obcí Libereckého 
kraje. Frýdlant byl v žádosti o do- 
taci letos úspěšný dvakrát. „Díky 
první dotaci mohli členové Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Frýdlant 
pořídit a doplnit věcné prostředky 
požární ochrany nezbytné pro zásahy 
v souvislosti s větrnými smrštěmi,“ 
vysvětluje Milan Kysela z investičního 
oddělení Městského úřadu Frýdlant.

Konkrétně hasiči zakoupili moto-
rovou pilu, 4 kusy zvedacích po- 
pruhů s přehýbanými oky, lanovici 
s odklápěcím bočním plechem, 
4 kusy sofl šeklu 12mm BS 16100 
kg, 2 kusy kinetického lana, 4 kusy 
třmenu Omega  G80 – 7 tun, 2 kusy 
syntetického lana pro naviják o délce 
30 metrů a 4 kusy dvoudílného 
upínací popruhu s ráčnou. Celkové 
náklady na tyto věcné prostřed-
ky dosáhly výše 67 078 korun, 
dotace Libereckého kraje činila  
50 % nákladů. Zbytek peněz byl 
uhrazen z rozpočtu města.

Druhou dotaci získalo Město Frýd-
lant na opravu výškové techniky, 
konkrétně automobilového žebříku 
AZ 30. „Na žebříku bylo potřeba 
upravit systém uložení sady žebříku, 
neboli vidlice, pro transportní po- 
lohu. Stávající systém byl totiž svou 
konstrukcí dlouhodobě nedostatečný 

a způsobil poškození úložné skříně  
pro vybavení vozidla. Bylo proto 
provedeno dodatečné vyztužení a při- 
chycení systému k rámu vozidla,“ 
popisuje za Jednotku sboru dobro- 
volných hasičů Frýdlant hasič-technik 
Kamil Socha. Následně dojde i k vý- 
měně zmiňované poškozené úložné 
skříně za kabinou řidiče. Práce na žeb- 
říku by měly skončit do konce tohoto 
roku.

Náklady na obnovu hasičského 
automobilového žebříku jsou vyčís-

leny na 540 970 korun, dotace z Li- 
bereckého kraje činí 70% nákladů, 
tedy 378 679 korun. Zbylá částka 
bude opět uhrazena z rozpočtu 
města.   

mp
Foto: JSDH Frýdlant, Radek Petrášek

Dvě dotace, jejichž celková výše přesahuje 400 tisíc korun, získalo letos od Libereckého kraje Město Frýdlant 
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Frýdlant. Peníze z krajské dotace spolu s prostředky z městského 
rozpočtu posloužily k nákupu některých věcných prostředků požární ochrany a uhradí opravu poškozené 
úložné skříně na automobilovém žebříku hasičů.
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Litinový kříž na pískovcovém podstav-
ci stojí na křižovatce ulic Fügnerova a 
Novoměstská ve Frýdlantu, v zahradě 
domu čp. 1020. Podle nápisu na zadní 
straně dříku nechal kříž zřídit Florian 
Dresler. Na nynější místo byl přenesen 
v roce 1842 Josephem Riegerem.  
Kde původně stával, není známo.

Na kamenném základu je osazen 
podstavec tvořený soklem, dříkem a 
bohatě zdobenou hlavicí s nástavcem, 
do nějž je osazen kovový kříž s kor-
pusem ukřižovaného Ježíše Krista. 
Čelní strana dříku nese obdélné  
vpadlé pole, pod nímž jsou dvě reliéf- 
ně pojednané zkřížené palmové 
ratolesti. V poli je vytesán nápis  
s prosebným náboženským textem. 
Prostor nad obdélným polem dekoru-
je draperiový feston s vavřínovým 
věncem. Zadní strana dříku nese 
nápis o zřizovateli kříže a jeho 
přesunu. Železný litý kříž s korpusem 
ukřižovaného Krista je zapuštěn  
do sedlového nástavce. V horní části 
vertikálního břevna je zavěšena stuha 
s titulaturou „INRI“ (Iesus Nazarenus 
Rex Iudaeorum – Ježíš Nazaretský král 
Židů).

kříž v ul. Fügnerova, Frýdlant
Paměť v krajině Trojzemí, 100260207                                       Drobné památky Frýdlantsko 

Číslo památky:  08 
Název památky:  kříž v ul. Fügnerova, Frýdlant   

Palmové ratolesti byly převzaty  
z vojenského prostředí, kde byly noše-
ny ve vítězných průvodech. Křesťan-
ství je převzalo jako symbol vítězství 

nad smrtí. Stejně tak i vavřínový věnec 
symbolizoval odměnu pro vítěze.  
V tomto případě je jím Kristus.   

Seriál Drobné památky Frýdlantsko

                                         

 
 
 

Paměť v krajině Trojzemí, 100260207 
Drobné památky Frýdlantsko  

 
 
 

Číslo památky: 01 

Název památky: pomník frýdlantských osobností, Frýdlant  

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

 

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

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

                                         

 
 
 

Paměť v krajině Trojzemí, 100260207 
Drobné památky Frýdlantsko  

 
 
 

Číslo památky: 01 

Název památky: pomník frýdlantských osobností, Frýdlant  

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

 

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

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

Foto:  Radek Petrášek
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ZŠ speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace

Občanská kronika
říjen 2021

Tomáš Sixta
Věra Pavlíková
Gertrud Pavlíková
Eva Horáčková
Mgr. František Čemus
Vladimír Novotný
Venuše Mrázková

Úmrtí
Jonáš Prošek

Narození Sňatky
Milan Popík + Jitka Popíková
Libor Hybner + Kristýna Burdová

Kromě všemožných aktivit v oblasti 
ochrany přírody, dobrovolnické 
činnosti a projektového vyučová-
ní se s žáky rádi zapojujeme také 
do výtvarných aktivit. Mnozí žáci 
projevují velký talent v oblasti kresle-
ní a malování, případně i v tvorbě  
z keramiky. 

V říjnu jsme odevzdali 4 velmi 
zdařilé obrázky do soutěže „Zebra se  
za tebe nerozhlédne“ pro Tým 
silniční bezpečnosti, kterou vyhlašuje 
ve spolupráci s Policií ČR a dalšími 
partnery. V aktuálním krajském 

kole obsadila naše žákyně Lucie 
Tomaškovicová z 8. ročníku krásné 
3. místo v kategorii žáků 2. stupně 
základních škol. Moc gratulujeme 
Lucce i paní učitelce Hofmanové, 
která výtvarné práce vedla. Vítězné 
práce, tedy i ta Lucčina, automaticky 
postupují do celostátního kola, jehož 
slavnostní vyhlášení se uskutečnilo 
po uzávěrce zpravodaje, 30. listo- 
padu 2021. 

Paní učitelky Olga Hofmanová a 
Martina Cermanová pak také se svými 
žáky vytvářely obrázky a dekorace  

z keramiky, které již zdobí vymalo-
vané prostory Centrální školní jídel-
ny, kam rádi a s chutí docházíme  
na obědy.

A protože se blíží Vánoce, tak i  
všechny výtvarné činnosti začínají 
směřovat k vánoční výzdobě školy 
a výrobě všemožných dekorací a 
drobných dárků, kterými bychom 
chtěli udělat radost dalším lidem… 

Mgr. Jaroslava Smolová
ředitelka ZŠ speciální
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ZŠ speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace

Jizerskohorské bučiny očima dětí 
ZŠ speciální Frýdlant
Slavnostní vernisáž odstartovala 
začátkem listopadu ve vestibulu 
radnice ve Frýdlantu výstavu 
fotografií žáků a pedagogů Základní 
školy speciální Frýdlant, nazvanou 
Jizerskohorské bučiny. Zahájení 
výstavy byl přítomen i starosta 
Frýdlantu Jiří Stodůlka. Fotografie 
byly ve vestibulu radnice k vidění po 
celý listopad.

„Naše škola se v minulém roce účastni-
la projektu „Jizerky známé i neznámé“, 

který byl ale z důvodu proticovidových 
opatření a loňského uzavření škol prod-
loužen do letošního podzimu. Využili 
jsme proto krásné zářijové počasí a 
vyrazili jsme již po čtvrté do Chráněné 
krajinné oblasti Jizerské hory. Dne  
9. září jsme vlakem dojeli do Oldřichova 
v Hájích a podnikli turistickou cestu  
po naučné stezce Oldřichovské bučiny. 
Žáci dobře zvládli náročný terén a došli 
až ke Skalnímu hradu. Všechny krásy 
Jizerských hor jsme si společně fotili. 

Výsledkem jsou amatérské fotografie 
dětí i pedagogů, přesto ale vznikly vel- 
mi hezké záběry, o které jsme se s Vámi, 
občany Frýdlantska, prostřednictvím 
této výstavy rádi podělili,“ říká za ZŠ 
speciální Mgr. Jarmila Kesnerová.  

mp
Foto: Eva Činčurová
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Po úspěšném prvním ročníku Me-
moriálu J. Mráze jsme si na druhý 
ročník museli počkat dva roky, pro-
tože vloni se tato akce vzhledem  
k vládním opatřením proti šíření one-
mocnění Covid-19 nemohla konat. 

O to víc jsme se na letošní 2. ročník 
těšili. 24hodinový běh byl odstarto-
ván v pátek 5. listopadu 2021 
v půl deváté ráno. Slavnostního pře- 
střižení startovní pásky se opět ujala 
manželka nezapomenutelného frýd-
lantského učitele, jehož památce 
je tato akce věnována, paní Hana 
Mrázová. Spolu s ní běh odstartoval 
ředitel školy pan Petr Kozlovský a 
třetí startérkou se stala dlouhole-
tá kolegyně a kamarádka Jaromíra 
Mráze paní učitelka Hana Gamperová. 

Slavnostní první kolo oběhli nejstarší 
žáci ZŠ Bělíkova, tedy děti z 5.A.  
K nim se pak přidaly další třídy a 
postupně se na běžecké dráze 
vystřídalo 38 kolektivů ze všech 
pracovišť naší základní školy a  
z mateřinek. Některé děti po do-
poledním běhu ještě neměly dost a 
přišly běhat i odpoledne nebo 
dokonce v noci se svými rodiči nebo  
s kamarády. Celkem se běhu zúčast-
nilo 562 dětí a společně dokázaly 
fotbalové hřiště oběhnout 6 955 krát, 
uběhly tedy úžasných 2 225 km a  
600 m. 

K naší velké radosti akci přišlo 
podpořit svým během dalších 203 
příznivců běhu z řad bývalých žáků, 
rodičů a příbuzných současných žáků, 
ale i mnoho dalších lidí, kteří s naší 
školou a panem učitelem Jaromírem 
Mrázem nemají blízkou vazbu. Až  
z Liberce dokonce přijely se svou 
třídní paní učitelkou děti z 9. třídy  
ze ZŠ U Soudu. Ti všichni uběhli dalších 
4 529 kol, tedy 1 449 km a 280 m. 

Celkem jsme za 24 hodin zvládli 
naběhat nebo nachodit 11 484 

Memoriál Jaromíra Mráze 2021
kol kolem fotbalového hřiště, a to 
znamená 3 674 km a 880 m. 

Největší obdiv a potlesk po společném 
závěrečném kole si vysloužil pan 
Marek Plášil, který vydržel obíhat 
kolečka jen s minimálními přestávkami 
celých 24 hodin. Kolem startu proběhl 
478 krát a uběhl tak neuvěřitelných 
153 km. Nikdy, ani uprostřed noci, 
však nebyl na dráze úplně sám… 
Obdivuhodný výkon předvedla také 
paní Romana Korytářová, která 
uběhla téměř 75 km. Z dětí byly letos 
nejvytrvalejšími běžkyněmi sestry 
Pavla a Páťa Pošmourné. Běhaly spolu 
a uběhly 146 kol, a to je téměř 47 km, 
tedy o 5 km víc, než měří maratonská 
trať! 

Velký obdiv a náš dík však patří všem, 
kteří akci přišli svou účastí podpořit, a 
to i přes nepřízeň počasí. Vždyť 
téměř celých 24 hodin pršelo a byla 
pořádná zima! Každý účastník si 
vysloužil pamětní svítící náramek. 
Na posilněnou si běžci mohli zajít  
na výborný guláš a teplý čaj, který  
pro ně připravili studenti SŠHL 
Frýdlant. Za finanční či organizační 
podporu chceme také moc poděkovat 
městu Frýdlant, restauraci Slovanka 

a firmě FDLnet.CZ, za fotodokumen- 
taci panu Danieu Dančevskému a  
za možnost využít pro Memoriál 
J. Mráze zázemí, hřiště a osvětlení 
fotbalovému klubu Frýdlant.

Už se těšíme na další ročník, který 
bychom rádi příští rok uspořádali  
v dřívějším termínu, aby bylo počasí 
příznivější.  

Za pořadatelský tým pedagogů 
ze ZŠ Bělíkova 

Anna Chvojková
Foto: Daniel Dančevský
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Venku se v listopadu začalo dříve 
stmívat, listí na stromech změnilo 
svou barvu a pomalu opadávalo.  
Do teplých dní se vkradla zima. 
Abychom do těchto pochmurných 
dní přinesli i trochu zábavy, rozhodli 
jsme se pro děti připravit v rámci 
Halloweenu „Stezku odvahy“. A tak to 
celé začalo. 

Přípravy na tuto akci nám trvaly téměř 
tři týdny. Od vymýšlení všech nápadů 
až po samotnou realizaci. Někdo 
vyráběl náhrobky z polyesterových 
desek, někdo stloukal dřevěné kříže, 
jiný tvořil nápisy, vymýšlel hádanky, 
vydlabával dýně, vystřihoval netopýry, 
duchy nebo tvořil jinou výzdobu. 
Nesmím také zapomenout na naše 
strašidelné občerstvení na stanovišti 
v chýši čarodějky Dorky nebo v cíli  
v podobě čaje a teplé dýňové polévky. 
Zapojili se opravdu všichni … nejen 
paní učitelky a asistentky, ale také 
paní kuchařky, uklízečky a dokonce i 
členové našich rodin.

V den akce bylo vše krásně nazdobe-
né a osvětlené. Na děti čekalo celkem 
8 různých stanovišť. Na některých 

počítaly duchy, jinde musely zdolat 
překážkovou dráhu se zavázanýma 
očima, měly možnost si vyrobit 
ducha, poznat hmatem obsah krabice 
nebo třeba uhodnout hádanky. 
Celou stezkou děti doprovázela i 
strašidelná hudba. Kdo měl opravdu 
velkou odvahu, mohl ochutnat sušené 
červíky s příchutí česneku.

Halloween na MŠ Bělíkova 

Celé akce se zúčastnilo přes 80 dětí  
s rodiči a dle veškerých ohlasů se to  
moc líbilo. Pokud nám to možnosti 
dovolí, budeme akci příští rok opako- 
vat. A kdo ví, třeba nám tu právě 
vznikla nová tradice.  

za kolektiv MŠ Bělíkova
Jiřina Vokounová
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Muzikantský silvestr 2021
Vážení příznivci Muzikantských sil-
vestrů, kteří se těšíte na vodopád 
dobré muziky, který by měl po zruše-
ní loňského 49. ročníku způsobe-
ného pandemií, opět stékat z pódia 
frýdlantské Besedy na jubilejním  
50. ročníku, mám pro vás zásadní 
zprávu. 

Prosím, všimněte si slov „by měl“  
v předešlé větě. Proč? V době, kdy 
jde tento článek do tisku, není vůbec  
jisté, za jakých hygienických omeze- 
ní se bude konat, či vůbec. Může se 
i stát, že někdo z hostů na poslední 
chvíli svou účast z důvodu omezujících 
podmínek zruší.  Vypadá to, že očko-
vání bude pravděpodobně tou 
nejlepší jistou vstupenkou. V případě, 
že situace s nákazou zapříčiní zrušení 
i tohoto ročníku, pak s tím nikdo nic 
nenadělá a zůstane jen přání, aby 
se 51. ročník už konečně uskutečnil. 
Shrnuto a podtrženo: Nic není v tuto 
chvíli jisté.

Můj další text bude takový, jako by se 
nic nedělo a akce by se konala podle 
připraveného scénáře. I tentokrát díky 

několika nadšencům, sponzorům a 
podpoře vedení města by se opět 
uskutečnila tradiční a oblíbená akce – 
50. Muzikantský silvestr, a to ve středu 
29. prosince 2021. Jako předskokan 
vystoupí formace Swingtet, působící 
při ZUŠ ve Frýdlantu, pod taktovkou 
nestora frýdlantského swingu pana 
Mirko Cvejna.

Pak přijdou ke slovu tři hosté večera, 
každý jiného žánru. Prvního hosta 
tu vídáváme víceméně pravidelně a 
není třeba ho zvlášť představovat. 
Je jím Big-band při ZUŠ v Liberci.  
Na jazyk se dere dovětek ...pod 
vedením pana Mihulky. Ale ne, to už 
neplatí. Pan Mihulka předal taktovku 
panu Gustovi Bernardovi. Druhý host 
je desetičlenná pop/funková kapela  
z nedalekého Turnova, která si říká 
What the Funk. Zpěváci jsou pod-
pořeni rytmikou spolu s dechovou 
sekcí. Jejich znakem je energické  
pojetí a interpretace známých 
skladeb např. od Bruno Marse, Justina 
Timberlakea a Stevie Wondera. Třetím 
hostem by měla být zpěvačka Ivonne 

Sanchez. V tuto chvíli je její účast  
ve stadiu, zatím úspěšného, jednání. 
Prozradíme na ni, že po matce je Polka 
a po otci Kubánka ... a žije v Praze, 
tak je vlastně i Češka. Z toho jasně 
vyplývá, že její doménou je směs 
jazzu, blues a stylu latino. Podle typu 
akce ji doprovázejí různé formace. 
Její standardní doprovod je Robert 
Balzar trio. V roce 1998 získala ocenění 
Vokalistka roku a v roce 2002 byla 
nominována na cenu Anděl. Zatím 
vydala alba Invitation a My Garden.

Takže… je na co se těšit a každý si 
určitě vybere to své. 

Naše rada jako každý rok - 
poznamenejte si do diáře, mobilu, 
na manžetu, či tabletu (tentokrát ale 
s otazníkem): „Středa 29. prosince, 
20:00 hodin, 50. Muzikantský sil-
vestr, frýdlantská Beseda, vzít 
sebou známé, bude to jako vždy 
nářez“.   

Za Muzikanty Frýdlant z.s. 
P. Hihlán 
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Vánoce, Vánoce 
přicházejí!

    

 

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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Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban 
oddělení prevence 

     HZS Libereckého kraje 

• Hořící svíčky umisťujte dostatečně daleko od hořlavých materiálů na nehořlavou podložku, která 
brání jejich přímému kontaktu s podkladem (ubrusem, chvojím apod.) a zajistěte, aby nehrozilo jejich 
převrácení.

• Dávejte pozor na děti, zvířata, průvan v bytě. Může dojít k převrácení svíček a k následnému požáru.

• Adventní věnce, sloužící pouze jako dekorace v žádném případě nezapalujte.

• Osvětlení vánočních stromečků kupujte nejlépe v běžné prodejní síti, opatřené českým návodem použití 
a s příslušnými certifikáty.

• Pokud máte na vánočním stromku klasické svíčky a prskavky, mějte ho neustále pod dozorem. 

• Nikdy nenechávejte hořící svíčky bez dozoru dospělé osoby, nenechte s nimi manipulovat děti.

• Vždy se přesvědčte, že jste před odchodem z místnosti, bytu, v případě uložení se ke spánku, svíčky 
uhasili. 

• Při pečení, vaření a smažení nenechávejte bez dozoru zapnutý sporák nebo vařič, postupujte obezřetně, 
aby nedošlo ke vznícení připravovaných potravin.

• Hořící olej na pánvi nikdy nehaste vodou, zamezte přístupu vzduchu např. pokličkou, plechem na pečení 
nebo namočenou utěrkou.

• Při použití pyrotechniky se vždy řiďte návodem! Odpalujte ji výhradně ve volných prostranstvích, 
dostatečně daleko od lidí, domů, parkujících aut.

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

Tak jako každý rok, i letos se 
přiblížila doba Vánoc. A co by 
to bylo za svátky, kdybychom 
nezapálili svíčky na adventním 
věnci, nerozsvítili stromeček a 
neuvařili dobré jídlo. Pohádková 
atmosféra vánočních svátků se 
však může změnit v ohňové peklo, 
smích v slzy, krása v katastrofu.  
A jak tomu předejít? Věnujte pro-
sím čas následujícím řádkům:

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje přeje klidný čas adventu a krásné vánoční svátky!   
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Kniha je dárek, který se zapíše do srdce.  
Štědrovečerní večeře, vánoční stro-
meček, rozbalování dárků. A pak 
radost, když dostanete knížku, kterou 
jste chtěli. Víte, že následující dny 
strávíte se svým knižním hrdinou. 
Kniha je dárek pro každého. Proto 
jsme pro letošní Vánoce připravili 
našim čtenářům jako dárek NOVINKU.

Prosincem startujeme pro malé 
i velké novou službu - E-knihy - 
Evýpůjčky.

E-knihy si můžete v naší knihovně za- 
půjčit z portálu www.palmknihy.cz, 
kde najdete k zapůjčení přes  
10 700 e-knih. V nabídce na Vás če-
kají oblíbené tituly žánrů dětské 
literatury, sci-fi, fantasy, severské 
krimi a samozřejmě i českých i svě-
tových románů. Navíc si je můžete 
půjčit odkudkoliv a zdarma v rámci 
ročního čtenářského poplatku. 

Prostě si můžete z pohodlí domova 
jednoduše vypůjčit e-knihu přes 
on-line katalog knihovny a kniha  
se Vám obratem zobrazí v knihov-
ničce aplikace eReading s viditelně 
označeným termínem vrácení.

Podmínky půjčení:

• Zaregistrovat se v knihovně a 
založit si konto čtenáře

• Zaregistrovat se na platformě 
(Palmknihy.cz), ze které si chcete 
e-knihy půjčovat 

• Mít vhodné zařízení pro čtení 
e-knih (čtečka, tablet, chytrý 
telefon, PC)

• Stáhnout si potřebný software  
pro čtení a půjčování

• Výpůjční lhůta e-knihy je 31 dnů 
• 32. den se e-kniha sama vymaže  

z aplikace
• Vypůjčit si lze maximálně 3 e-knihy 

najednou bez nutnosti připojení 
k internetu 

Knihomol 12/2021             

Jak si lze e-knihu vypůjčit a 
na čem ji otevřít?
Na jaké zařízení lze aplikaci 
nainstalovat?

Aplikace je možné nainstalovat 
zdarma na iPhone, iPad z App Store 
nebo telefony, tablety a čtečky se 
systémem Android z Google Play.

Proč je nezbytná aplikace?

Palmknihy umí prakticky zaslat 
e-knihu na jakékoli zařízení, ale aby 
službu nakladatele nezrušili kvůli 
pirátství, tak je nezbytné zajistit 
ochranu proti kopírování souboru a 
návrat (= odstranění) e-knihy po 31 
dnech. 

Jsou kompatibilní čtečky Kindle či 
PocketBook?

Bohužel ne. Tyto produkty mají svůj 
vlastní uzavřený systém.

Jak si čtenář vypůjčí svou 
první e-knihu?

Postup pro čtenáře
Jak se zapojit do eVýpůjček:
 
Krok 1.  Zaregistrujte se osobně  
v Městské knihovně Frýdlant.

Krok 2.  Zaregistrujte se na stránkách 
www.palmknihy.cz (se stejnou emai- 
lovou adresou, která je uvedena  
v čtenářském kontě katalogu kni-
hovny). Případně oznamte jinou 
emailovou adresu knihovně.

Krok 3.  Stáhněte si aplikaci eReading 
do čtecího zařízení, která je k dispozici 
ke stažení zdarma na Google Play  
pro Android (verze 4.1 a vyšší) nebo 
přes App store pro iOS (verze 8.4 a 
vyšší). 

Jak si vypůjčit e-knihu:
 
1. Na webových stránkách knihovny 

Frýdlant: https://www.frydlant.
knihovna.cz/ se přihlaste do on-
line katalogu Městské knihovny 
Frýdlant: https://lck.tritius.cz/
library/frydlant/

2. U vybraného titulu zvolte tlačítko 
„Půjčit e-knihu“. Po stisknutí 
tlačítka se Vám zobrazí oznámení  
o úspěšném provedení e-výpůj-
čky. Na emailovou adresu Vám 
dorazí oznámení o uskutečněné 
eVýpůjčce.

Například: V on-line katalogu kni-
hovny si zadejte do vyhledávání 
Anna ze Zeleného domu, zobrazí 
se Vám ikona Půjčit E-knihu, kliknu- 
tím se Vám pravém horním rohu 
rozbalí přihlášení: číslo čtenáře (číslo 
prů-kazky) nebo e-mail, stejný e-mail 
uveďte při registraci do portálu  
www.palmknihy.cz
 
Jak otevřít e-knihu:
1. Otevřete aplikaci eReading. Sekce 
s „Místními“ (stáhnutými) e-knihami 
bude zpočátku prázdná.

2. V horním menu zvolte sekci 
“ONLINE” a vyplňte Vaše přihlašovací 
údaje, které jste uvedli při registraci 
do portálu www.palmknihy.cz.  

3.  Kliknutím na obálku stáhnete 
e-knihu ze sekce „Online“ do „Místní“. 
Pouze při tomto musíte být připojeni 
k internetu.

4. Výpůjčka e-knihy je zapsána a 
na Váš e-mail, který máte uvedený  
v kontě čtenáře. Zde je odeslána 
zpráva s informacemi k dokončení 
výpůjčky.

Půjčování e-knih je bezplatné a 
mohou ho využít všichni registrovaní 
čtenáři Městské knihovny Frýdlant. 

Pod stromeček rozhodně patří KNIHA!
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Projekt na zapůjčení e-knih v Městské 
knihovně Frýdlant podpořilo dotací 
Ministerstvo kultury České republiky.

27 let mezi knihami  
za výpůjčním pultem
Koncem letošního roku se s námi 
rozloučí po dlouhých 27 letech má ko- 
legyně knihovnice Dana Kurková, 
která se rozhodla odejít do aktivního 
důchodu. Pro všechny čtenáře byla 
nejen knihovnicí, ale také zpovědnicí. 
Jejíma rukama prošly tisíce knih a mezi 
regály potkávala několik generací 
čtenářů. Do jedné rozvité věty se nedá 
vtěsnat víc jak pětadvacetiletá histo-
rie knihovny Frýdlant, je třeba podívat 
se i do knihovního zákulisí.

Ve společném trojlístku s Jarmilou  
Kaplerovou, coby vedoucí knihovny,  
jsme, jak šel čas, procházely v knihov-
ně změnami. Tou největší nečekanou 
změnou, kterou jsme prožily, byly 
povodně v srpnu 2010.  Následova-
la nedobrovolná dvouletá přestávka, 
kdy se hledal prostor pro knihovnu. 

V roce 2012 se knihovna přestěhovala 
do nově vytvořených prostor v bu-
dově školy v Bělíkově ulici. Tady 
jsme již 10 let. Za tu dobu knihovna 
přešla z lístkového systému na ten 
automatizovaný. V roce 2015 jsem 
se i já po pětileté přestávce, kterou 

jsem strávila MIC Frýdlant, vrátila  
do knihovny.

Knihovnická profese působí nevi-
ditelně. Tak jako další profese sloužící 
veřejnosti k jejímu rozvoji a vzděla-
nosti. Opak je však pravdou. Pečlivost, 
trpělivost, pracovitost, profesionalita, 
preciznost, zdatnost a odolnost psy-
chická i fyzická, vzdělanost, sečtělost, 
komunikativnost… to vše patří k této 
profesi.

To vše měla a má knihovnice Dana 
KURKOVÁ. Dano, patří Ti velký dík  
za Tvou práci!!! Do důchodu přejme, 
ať Ti život stále vzkvétá, v klidu prožij 
další léta.

Od nového roku 2022 se proto v kni- 
hovně budete potkávat s novou 
posilou.

Přejeme vám všem kouzelné Vánoce 
v duchu českých tradic a všechno 
nejlepší do nového roku, hodně štěstí, 
zdraví, spokojenosti, lásky a mnoho 
dobrých přečtených knih.

Těšíme se na vás opět v novém roce 
2022 s každoročním přáním:

„Staň se novým čtenářem a 
zachovej KNIHOVNĚ přízeň“  

Za knihovnice a Knihomola
Radka Wittmayerová
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Vydalo město Frýdlant
 Elektronická verze zpravodaje na stránkách www.mesto-frydlant.cz

LUKÁŠE PAVLÁSKA:
KDO NEPLÁČE NENÍ ČECH

6.12.2021, od 19:00 hodin
Kino Frýdlant

Vstupné: Přízemí 200,- Kč
Balkon 180,- Kč

Vstupenky v prodeji od 15.11.2021 od 15:00 hodin 

MĚSTO FRÝDLANT VÁS �VE NA STAND-UP �OMEDY

VSTUPENKY MŮŽETE ZAKOUPIT NA PORTÁLU WWW.EVSTUPENKA.CZ, V TIC FRÝDLANT A NA VŠECH PRODEJNÍCH

MÍSTECH E-VSTUPENKY.

8. 12. 2021 v 18.00
náměstí T. G. Masaryka 
u vánočního stromu 
Frýdlant

Vánoční mše
 24. 12. 2021, 24.00 hodin,  
kostel Nalezení sv.  Kříže


