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Autokemp se vrátí  
ke svému účelu
První etapou začne letos  
obnova autokempu, za jeho  
zdí vzniknou i čtyři karavanová 
stání, která nabídnou také  
servisní místo.
 Více na straně 5

Frýdlant zřizuje vlastní 
městskou policii
Od 1. ledna 2022 má Frýdlant  
vlastní městskou policii.  
Reaguje tak na ukončení  
činnosti libereckých strážníků  
ve Frýdlantě. 
 Více na straně 10

Stezka pro pěší a 
cyklisty je hotová
Bezpečnější pohyb chodců a 
cyklistů zajišťuje nově 
vybudovaná stezka pro pěší a 
cyklisty v ulicích Bělíkova a 
Zámecká.  
 Více na straně 7



Milí občané Frýdlantu,

stojíme na prahu nového roku a všichni 
shodně doufáme, že bude v souvislosti 
s pandemií koronaviru a vším tím okolo 
lepší, než byly dva předcházející roky. 
Snad už se nám tentokrát vyplní to naše 
dlouhodobé přání, aby se život opět vrátil 
k normálu. K tomu, na co jsme byli zvyklí 
před tím, než se nemoc Covid-19 objevila. 
Na začátku roku se sluší popřát vše 
dobré. Dobré zdraví, dobro v rodině, ve 
Vás samotných, dobrou finanční situaci, 
dobré přátele a co nejčastěji dobrou 
náladu. Věřím, že pokud bude mezi lidmi 
více dobra, bude se nám lépe žít. Všem 
vnějším okolnostem u nás i ve světě na-
vzdory.

Ve Frýdlantě nás v roce 2022 čeká řada 
důležitých událostí. Asi nejvýznamnější 
novinkou je vznik Městské policie Frýd-
lant. Zřízena byla k 1. 1. 2022, než ale 
strážníci vyrazí do ulic, chvíli to potrvá. 
Nicméně pak už nebudeme závislí 
na rozhodnutích z vnějšku, jestli nám 
strážníci budou ve městě ponecháni  
nebo ne. Budeme mít jistotu, že tu pro nás 
jsou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365  
dní v roce. Přeji si, aby naši budoucí 
strážníci byli srdcaři, kteří budou svou 
práci dělat z přesvědčení a rádi. 

Pro letošní rok máme připravenu řadu 
investičních akcí. Konečně se začne pra-

covat na autokempu, upraven bude   
v první etapě tak, aby poskytl zázemí  
pro turisty se stany či obytnými auto-
mobily a to už od příštího roku. Další 
práce na jeho obnově budou následovat 
v dalších letech. Už letos za kempem taky 
vyrostou servisní karavanová stání. Po 
třech letech bude ve Frýdlantu dokončena 
rekonstrukce ulice Kodešova. Vyrostou  
dvě nová parkoviště, jedno v ulici Lesní a 
jedno v ulici Březová. Zajistí nejen dos-
tatečný počet míst pro spádové oblasti, 
ale hlavně umožní průjezd automobilů 
složek IZS, které se dnes do některých  
míst sídlišť kvůli špatně zaparkovaným 
vozům prostě nedostanou. O řadě těchto 
investic si můžete přečíst v tomto čísle 
zpravodaje. Čekají nás ale ještě mnohé 
další, zakomponované v rozpočtu města, 
které bude zastupitelstvo schvalovat 
v únoru. V příštích číslech Frýdlantského 
zpravodaje Vás s nimi postupně sezná-
míme. 
Užijte si první letošní měsíc a zimu, kterou 
snad počasí přinese. Bude-li nám přáno a 
bude dostatek sněhu, projedeme zase 
ve Frýdlantě stopy pro běžkaře. Zatím 
můžete chodit bruslit, sportovat v halách 
i venku nebo jen chodit na procházky. 
Každý pohyb se počítá a každý přináší 
radost. Tak se radujme a sportujme.    

Jiří Stodůlka
starosta Frýdlantu
 

lovo starostyS
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Nový strategický plán rozvoje  
města ukazuje, kam bude Frýdlant 
v příštím desetiletí směřovat

„Strategický plán rozvoje města je jed-
ním z velmi důležitých dokumentů města 
vyjadřující jeho předpokládaný vývoj 
v dlouhodobějším časovém horizontu,  
v našem případě v horizontu deseti let.  
Je koncepčním a rozvojovým doku-
mentem, který vychází ze současného 
stavu veřejných a soukromých aktivit 
demografického, ekonomického, sociál- 
ního, kulturního a ekologického chara-
kteru na území města. Jeho hlavním 
smyslem je organizace rozvoje a sla-
ďování jednotlivých zájmů tak, aby město 
prosperovalo jako celek,“ vysvětluje 
tajemnice Městského úřadu Frýdlant 
Ing. Veronika Bubeníčková. Smyslem 
strategického plánu rozvoje města 
je zahrnout co nejširší možnou škálu 
rozvoje.

„Stanovuje vlastně rámec jednotlivých 
rozvojových aktivit v infrastruktuře, 
bydlení, zdravotnictví, školství, ve veřej-
ném životě, v oblasti životního prostředí, 
v oblasti rozvoje sportu nebo kultu- 
ry,“ doplňuje místostarosta Frýdlantu  
Ing. Dan Ramzer. Například v oblasti 
bydlení se zaměřuje na zlepšení 
podmínek pro bydlení, rozvoj ploch 

pro výstavbu rodinných domů, na re- 
konstrukce městských bytů nebo 
zlepšení podmínek pro individuální 
výstavbu. 

„Oblastí rozvoje je ve strategickém plánu 
celá řada a dotýkají se vlastně veškerých 
aspektů života lidí ve městě, tak, aby se 
nám ve Frýdlantu žilo zase o trochu líp a 
aby tu bylo třeba i lépe turistům. V tomto 
směru se dokument zabývá například 
zlepšením podmínek cestovního ruchu, 
konkrétně pak obsahuje třeba záměr 
rekonstrukce autokempu v několika 
příštích letech či vizi zřízení vlakové 
zastávky pod zámkem, která by zkrátila 
cestu turistů k zámku a pivovaru, a 
zároveň by také zkrátila a zbezpečnila 
cestu do školy studentům Střední školy 
hospodářské a lesnické Frýdlant,“ vysvět-
luje Dan Ramzer. 

Ve strategickém plánu rozvoje Frýd-
lantu je například pokračování v trendu 
zlepšování podmínek pro vzdělávání 
v oblasti školství, kde se počítá třeba 
s přestavbou nevyužité části budovy 
základní školy v Bělíkově ulici, ve které  
by měla nově působit Základní umě-

lecká škola nebo s rekonstrukcí budovy 
Základní školy speciální. V dokumentu 
je pak nastíněno i fungování nově 
vznikající Městské policie Frýdlant, se 
kterou souvisí i záměr dalšího rozšíření 
městského kamerového dohlížecího 
systému a jeho následný přechod do 
přenosu dat přes metropolitní síť a 
také kvalitnější propojení se stanicí 
Policie ČR. Dokument pojednává také 
o využití a přetvoření brownfieldů 
ve funkční objekty, o rozvoji péče o 
zeleň a životní prostředí, o dostavbě 
kanalizační sítě, rozvoji dopravní 
infrastruktury a zahrnuje i nutné kroky 
související s chystaným rozšiřováním a 
prohlubováním polského hnědouhel-
ného dolu Turów. 

„Na strategický plán rozvoje města 
navazuje akční plán, který se připravuje 
každoročně. Ten už jde ruku v ruce  
s rozpočtem města a obsahuje konkrétní 
věci a akce, které se budou v aktuálním 
roce realizovat, včetně jejich finanční 
náročnosti, doby realizace a časového 
horizont,“ uzavírá tajemnice Veronika 
Bubeníčková.   

mp

Plán rozvoje Frýdlantu ve všech důležitých směrech pro příštích deset let schválili ve středu 15. prosin-
ce 2021 zastupitelé města Frýdlant. Dokument nazvaný Strategický plán rozvoje města Frýdlant má 
35 stran a představuje směr rozvoje města ve všech důležitých oblastech života.

Změna otevírací doby sběrného 
místa v ulici Raisova
V průběhu listopadu loňského roku 
došlo k vyhodnocení vytíženosti 
sběrného místa v Raisově ulici  
ve Frýdlantu. Vzhledem k tomu,  
že se již brzy stmívá, zájem občanů  
o odevzdávání odpadů na sběrné 
místo byl nejdéle do 16:00 hodin. 
Proto došlo ke schválení nové 
otevírací doby pro období do 31. 3. 
2022. Nová otevírací doba je:

PO   8:00 - 12:00   12:30 - 16:30
ÚT   ZAVŘENO
ST   8:00 - 12:00   12:30 - 15:00
ČT   8:00 - 12:00   12:30 - 16:30
PÁ   8:00 - 12:00   12:30 - 14:00
SO   8:00 - 12:00
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Frýdlant se stal akcionářem 
liberecké krajské nemocnice

„K momentu, kdy se Frýdlant stane 
akcionářem KNL, směřovalo veškeré 
naše úsilí od roku 2015, tedy od chví-
le, kdy dřívější majitel nemocnice, 
Euroclinicum, respektive EUC, začalo 
omezovat zdravotní služby ve frýd-
lantské 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 nemocnici od EUC odkoupila 
díky Libereckému kraji Krajská nemoc-
nice Liberec. Druhý zásadní krok 
jsme učinili teď, vstupem města mezi 
akcionáře nemocnice. Byl to dlouhý boj, 
ale stál za to,“ uvedl starosta města 
Frýdlant Jiří Stodůlka.

„Majetkový vstup Frýdlantu do liberecké 
nemocnice znamená zejména zlepšení 
zdravotní péče pro bezmála 30 tisíc lidí 
žijících ve Frýdlantském výběžku. Nyní 
je ještě potřeba zajistit financování 
rekonstrukce areálu, který krajská ne-
mocnice přebírá. Liberecký kraj, další 
akcionáři a vedení nemocnice tak nyní 
stojí před velkým a nesnadným úkolem. 
Technické vybavení a kvalitní zázemí 
je základem pro špičkovou zdravotní 
péči,“ dodal hejtman Martin Půta.

„Záchrana frýdlantské nemocnice a 
zajištění dostupné základní péče pro 
obyvatele Frýdlantského výběžku se 
neobejde bez nejužší spolupráce všech 
stran. Je dobře, že se město Frýdlant 
stalo naším akcionářem. Pevně věřím,  
že to bude ku prospěchu celé nemocnice 

Město Frýdlant se stalo čtvrtým akcionářem Krajské nemocnice Liberec, a.s. (KNL). Do akciové společnosti 
vkládá část budov v areálu frýdlantské nemocnice. Tu od července 2019 provozuje KNL. Budovy byly až doposud  
v majetku města. Vstup Frýdlantu mezi akcionáře KNL je výhodný především proto, že se tím mimo jiné zjednoduší 
financování projektů ve frýdlantské nemocnici či plánování rozvoje poskytované zdravotní péče. K podpisu 
smlouvy mezi čtyřmi akcionáři KNL (Statutární město Liberec, Liberecký kraj, město Frýdlant a město Turnov) 
došlo v zasedací místnosti frýdlantské radnice v úterý 14. prosince 2021 za účasti zástupců všech akcionářů a také 
generálního ředitele Krajské nemocnice Liberec, a.s., MUDr. Richarda Lukáše, PhD. Starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka 
z jeho rukou přebral dekret na akcie KNL patřící nově městu Frýdlant.

i všech našich pacientů,“ doplnil Ri-
chard Lukáš, generální ředitel KNL.

Město Frýdlant do KNL vkládá budovy, 
o které mělo vedení nemocnice zájem. 
Jedná se o všechny domy vyjma 
hlavního objektu chirurgie, bývalé 
gynekologie a nefunkční kotelny. 
„Před dokončením je projekt, který  
v areálu nemocnice počítá s rekon-
strukcí a dostavbou bývalého dětského 
oddělení a přestavbou hlavní budovy 
lůžkových oddělení. V plánu jsou 
také další úpravy. Naší snahou je 
výrazně zefektivnit práci zdravotníků a 
zvýšit komfort pro pacienty,“ uzavřel   
Vladimír Richter, krajský radní pro re-
sort zdravotnictví.

Podíl města Frýdlant v KNL činí 3,68 %, 
což představuje 38,2 milionu korun.   

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí 
Liberecký kraj
mp
Foto: mp
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Autokemp začne letos  
ožívat, v jeho těsné blízkosti 
vzniknou i karavanová stání

„Pandemie koronaviru přinesla kromě  
řady negativních věcí také jednu po-
zitivní, která je sice trochu znouzectností, 
ale vlastně ji všichni vítáme. A tou je 
obrovský boom turistiky pro naší zemi 
ve chvílích, kdy je cestování do zahraničí 
komplikované. Chceme proto tento 
trend také podpořit a turistům vytvořit 
co nejlepší podmínky. A to jak pro 
turistiku s obytnými přívěsy či obytnými 
auty, tak pro turisty jen tak se stanem,“ 
říká starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. 

Město Frýdlant proto připravilo něko-
lik etap obnovy autokempu, přičemž 
první počítá se základní obnovou a 
stavbou všeho potřebného k pobytu 
turistů v kempu a v těch dalších je 
už například i vstup z kempu k řece 
nebo stavba koupaliště. „Už letos 
dojde k vybudování kanalizačního a 
vodovodního řadu, jehož součástí bude 
i napojení frýdlantského pivovaru na 
kanalizaci. Z toho máme velkou radost, 
protože pomůže životnímu prostředí,“ 
začíná s výčtem prací pro tento rok  
v kempu místostarosta Frýdlantu Ing. 
Dan Ramzer. Opravy a zkapacitnění 
se v rámci první etapy prací dočká 
stávající sociální zázemí, vybudovány 
budou cestní sítě a inženýrské sítě tak, 
aby fungovaly vodovodní a elektrické 
přípojky. „Obnovou projdou cesty  
v kempu, které budou buď s mlato-
vým povrchem, nebo ze žulových 
odseků s obrubou ze žulových kos- 
tek, vzniknou jednotlivá místa pro sta- 
nování, postavena bude nová 
recepce s denní místností pro zaměst-
nance, toaletou, bistrem a barem 

Znovu ožívat začne letos autokemp, ležící ve Frýdlantu v lokalitě takzvaného Podzámčí. Město už má připravenou 
první etapu jeho rekonstrukce, která bude zahrnovat nová připojení na kanalizaci, veřejné osvětlení, rekonstrukce 
vnitřních obslužných cest, sociálního zázemí a počítá také s novým objektem recepce a rekonstrukcí Glorietu. 
Kromě toho také už letos vzniknou v bezprostřední blízkosti kempu, za jeho zdí, servisní karavanová stání  
s možností likvidace šedé vody, fekálních nádrží, dočerpání pitné vody či nabití baterií. 

s krytým posezením a vznikne i při- 
pojení k internetu. Rekonstruován 
bude Gloriet, ze kterého zmizí vestav- 
ba kiosku a obnovena bude jeho 
původní klenutá konstrukce s fres- 
kami, podepřená antickými sloupy,“ 
doplňuje místostarosta Frýdlantu. 
Opravena bude také část zdi auto-
kempu, která je v nejhorším stavu. 
Další části zdi budou opravovány 
vzhledem k velké finanční náročnosti 
postupně, po etapách.

„Obnovu autokempu bude město hra- 
dit ze svého rozpočtu. V příštích 
letech pak počítá s novým východem 
z autokempu směrem k pivovaru a 
řece  Smědé a s molem, kde by mohli 

návštěvníci kempu trávit volný čas, 
dále pak počítá se servisním zázemím  
pro kemp či již zmíněným koupalištěm,“ 
nastiňuje další vývoj starosta Frýd-
lantu.

Už letos se pak mohou turisté těšit 
na čtyři karavanová stání za zdí au-
tokempu, na jejichž vznik získalo 
město Frýdlant dotaci z Libereckého 
kraje. Karavany či obytná auta by je 
mohla využívat už od podzimu. Město 
by pak v tomto prostoru rádo vidělo 
i dobíjecí stanici pro elektromobily. 
Vhodného provozovatele však zatím 
stále hledá.   
mp
Foto: mp
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V této nelehké a komplikované 
době se tety a děti rozhodly zažít 
něco povzbuzujícího, radostného a 
bohatého na zážitky. Na konci listo-
padu všichni vyjeli na víkendový pobyt 
do Lázních Libverda, kde se ubytovali 
na chalupě Piktych.

Víkend mimo domov!

V pátek bylo potřeba se zabydlet a 
vybalit vše potřebné, naštěstí chalupa 
byla dosti prostorná, tak se tam všich- 
ni a všechno vešlo. Večer když se 
setmělo, mladší děti vyrazily na stezku 
odvahy, kterou si pro ně připravily 
starší děti a vůbec je nešetřily, bály 
se i tety. Sobotní dopoledne se 
neslo v duchu výpravy na Kočičí 
kameny, kde bylo cílem najít poklad a 
zdařilo se, i ti nejmenší zvládli 
dobýt Kočičí kameny. V podvečer 
všichni vyrazili na místní kouzelné 
rozsvícení stromečku, které bylo do- 
provázeno živou vánoční hudbou a 
dokonce přišel Mikuláš s čertem a 
andělem, kteří hodné děti obdarovali. 
Tento hezký den a celkově pobyt byl 
zakončen veselou diskotékou, kde 
nechyběly rychlé špunty a drobné 
občerstvení. Nedělení dopoledne se 
strávilo úklidem, balením a odjezdem 
na naše domečky.

Takto strávený víkend byl velkým 
přínosem pozitivní energie pro děti i 
tety, kterou budou čerpat do dalšího 
pobytu, než zase někam vyjedou.  

Za DD Frýdlant 
Bc. Zdenka Ježowiczová

Dětský domov Frýdlant, Větrov 3005
příspěvková organizace
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Stezka pro cyklisty a pěší podél ulic 
Bělíkova a Zámecká je hotová

„Nová stezka pro cyklisty a pěší 
spojuje končící chodník v Bělíkově 
ulici s cyklostezkou v ulici Zámecké. Je 
dlouhá 693 metrů a je koncipována 
jako smíšená stezka. Bude vyznačená 
svislým a vodorovným dopravním 
značením,“ říká vedoucí investičního 
oddělení Městského úřadu Frýdlant 
Dana Kiliánová.

Stavba stezky začala v červnu 
minulého roku, pracím však před-
cházely dlouhé přípravy. „Úplně 
první kroky jsme podnikli s Agenturou 
ochrany přírody a krajiny, se kterou jsme 
řešili, zdali zachovat nebo nezachovat 
lipovou alej podél ulice Bělíkova.  
Na základě jejich odborné konzultace 
jsme poté nechali vypracovat posudky 
a následně rozhodli o zachování 
hodnotných stromů, které na stezce 
zůstaly a kterým se cesta vyhýbá,“ 
popisuje první kroky v přípravě stezky 
místostarosta Frýdlantu Ing. Dan 
Ramzer. Staré stromy budou následně 
nahrazeny novou stejnověkou výstav-
bou, podobně jako v Zámecké ulici 
podél cesty ke školnímu statku. 

Následovala jednání s Národním 
památkovým ústavem, protože 
dotčené území je nedílnou součástí 
ochranného pásma národní kulturní 
památky hradu a zámku Frýdlant. 
Velmi náročná pak byla i jednání 
se dvěma soukromými vlastníky 
pozemků, protože plánovaná stezka 
neležela jen na pozemcích Liberec-
kého kraje. „Stezka byla dokončena 

Kompletně hotová je nová stezka pro cyklisty a pěší podél částí ulic Bělíkova a Zámecká ve Frýdlantu. Stezka, 
která vznikla díky MAS Frýdlantsko z. s., výrazně zvýšila bezpečnost chodců a cyklistů na těchto poměrně 
frekventovaných silnicích. Celkem přišla i s přeložkou vysokého napětí, která ale není hrazena z dotace, na zhruba 
7 a půl milionu korun. Městu se na akci podařilo získat z Integrovaného regionálního operačního programu dotaci 
ve výši 5 201 843,38 korun. 

loni v prosinci po bezmála pěti letech, 
před kterými se na ní začalo praco-
vat a to není krátká doba,“ podotýká 
místostarosta Frýdlantu. V lokalitě 
město vybudovalo i nové veřejné 
osvětlení a v Bělíkově ulici jsou zno-
vu osazeny i lavičky, ze kterých se 
rozprostírá nádherný panoramatický 
pohled na město a zámek. 

Hlavním důvodem vzniku stezky 
bylo zvýšení bezpečnosti chodců 
a cyklistů v těchto ulicích. „Ulicí 
Zámeckou chodí lidé na procházky,  
k hradu a zámku Frýdlant, do pivovaru 
nebo na tenisové kurty a v ulici Bělíkova 
sídlí Střední škola hospodářská a 
lesnická, kde studuje na šest stovek 
žáků. Takže lidí tam denně projde nebo 
projede na kole opravdu hodně. Pohyb 

po dřívější krajnici ulic nebyl vůbec 
bezpečný a to ani v době, kdy byly 
příznivé klimatické podmínky, v zimě 
pak byl ještě nebezpečnější,“ vysvět-
luje starosta Frýdlantu Jiří Stodůl-
ka, který má komunikace ve městě 
ve své gesci. 
„Dokončením stezky pro cyklisty a 
pěší ale jak doufám práce v Bělíkově 
ulici zatím nekončí, protože už jed-
náme s krajem o opravě povrchu 
tamní komunikace a také o možnosti 
jejího rozšíření u budovy Střední školy 
hospodářské a lesnické tak, aby vzniklo 
místo pro pohodlné vyhýbání velkých 
aut. Obojí by bylo více než vítané,“ 
uzavírá Jiří Stodůlka.   
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Projekt „Stezka pro cyklisty a chodce ul. Bělíkova – ul. Zámecká, Frýdlant“ má registrační 
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projekty CLLD“ a v rámci 6. výzvy MAS Frýdlantsko, opatření integrované strategie: 1.1.2 Dopravní 
dostupnost /BEZPEČNÉ CESTY. 
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Stezka pro cyklisty a pěší před dokončením, začátek prosince 2021.
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„Děkuji. Dál už chci jít sama,“ 
řekla a zavřela za sebou dveře

Poprvé otevřít dveře
„Budete mít na mne čas? Najdete 
nějaký termín?“ 

Najít odvahu poprvé zavolat, ob-
jednat se, otevřít dveře a překročit 
práh je nejdůležitější krok. Často je to 
úlevný okamžik, kdy dlouho nesený 
batoh přibývajících problémů na chví- 
li sklouzne z unavených zad. Věci 
se z batohu vyskládají, přerovnají a 
některé se již zpět do ruksaku nevrátí. 
Je velmi příjemné zavírat ho s menší 
náloží. 

Dveře otevírá každý sám
„Mohu k vám objednat svého 
osmnáctiletého syna? Já už nevím,  
co s ním.“
„Mluvila jste s ním o tom?“ 
„Trochu. Říkal, že když to musí být.“
„Prosím ať mi zavolá sám, nebo přijďte 
spolu.“

Terapie a poradenství nefunguje jako 
zakázková opravna dětí, partnerů a 
jiných rodinných příslušníků. I nám 
samotným by to bylo nepříjemné. 
Proces terapie neustále vede k přev-
zetí odpovědnosti za svá rozhodnutí. 
Otevření dveří vlastní rukou je 
velmi důležitý symbol. Někdo však 
potřebuje trochu povzbudit.

Co je za dveřmi
„A teď mi řekněte, o čem jste s mým 
synem mluvili. Jsem jeho matka a mám 
na to právo.“

Dveře symbolicky i prakticky ohra-
ničují bezpečný prostor, kde platí 
mlčenlivost. Odsud terapeut bez 
souhlasu klienta nevynáší žádné 
informace. Klient naopak může vynést 

Odešla naposledy ze dveří, které otvírala a zavírala každých čtrnáct dnů po dobu pěti let. Vyrovnat se  
s odchodem manžela a neskončit na psychiatrickém oddělení s hrstí léků vyžadovalo svůj čas a hodně práce. 
Povedlo se, a tak se za dveřmi otevřel prostor a chuť mít kvalitní život. 

naprosto vše a je velice žádoucí, aby 
to, s čím v terapii pracuje přenášel  
do běžného života.

Kdy definitivně zavřít dveře
„Tak co myslíte? Mám ještě přijít?“
„Co vám terapie přináší?“

Stejně jako je náš život konečný, tak i 
terapie by měla směřovat k nějakému 
závěru. Aby mohlo něco dobrého 
začít, tak musí i něco obvykle skončit. 
Obvyklá doba strávená v psychotera-
pii je 6 měsíců až rok. Jsou klienti, kteří 
přijdou pouze jednou a jsou klienti, 
kteří využívají preventivních efektů 
terapie v delších intervalech po dobu 
několika let.  Zdravé ukončování vzta-
hů, závislostí a životních vzorců je  
v terapii časté téma. Samotná terapie 

by měla jít v tomto příkladem. Cílem 
dobrého terapeuta by mělo být, aby 
klient dokázal zvládat svou životní 
situaci sám a uměl za některými věcmi 
zavřít dveře. Proto je asi nejpříjemnější 
věta pro terapeuta „Děkuji. Dál už chci 
jít sám (sama)“.  

Mgr. Milan Kohout
Poradenství pro dospívající a dospělé
Poradní a setkávací centrum 
ve Frýdlantě (POSEC)
Havlíčkovo nám. 304, Frýdlant
vždy v sudé úterý
Objednání v pracovní dny:  
tel. 730 871 370,  
email: milan.kohout@nti.cz
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V Březové ulici vyroste nové 
parkoviště s 64 parkovacími 
místy
„Každý rok ve Frýdlantu rekonstru- 
ujeme parkoviště na jednotlivých 
sídlištích, protože poptávka po par-
kovacích stáních je s přibývajícím 
počtem automobilů čím dál tím 
větší. V Březové ulici ale nebylo 
možné nová parkovací místa vytvořit 
rekonstrukcí nějakého stávajícího 
parkoviště, protože tam v pod- 
statě žádné není. Lidé jsou nuceni 
parkovat na chodnících. Proto jsme 
se rozhodli pro variantu výstavby 
úplně nového parkoviště v této ulici 
pro lokalitu ulic Bělíkova, Družstevní a 
Březová,“ říká místostarosta Frýdlantu 
Ing. Dan Ramzer.

„Vzniknout zde má 64 míst, kolmých 
stání pro osobní automobily, tvořených 
vegetační betonovou dlažbou, která 
umožní částečný vsak povrchové vody 
například při dešti. K parkovišti povede 
také nový chodník, který naváže na 
nové místo pro přecházení v Březové 
ulici,“ vysvětluje vedoucí investičního 
oddělení Městského úřadu Frýdlant 
Dana Kiliánová. Se zahájením stavby 
se počítá na přelomu jara a léta, práce 
by měly trvat zhruba čtyři měsíce. 

„Parkoviště v Březové ulici je v podstatě 
posledním, velmi palčivým problémem 
souvisejícím s parkováním na sídlištích, 
který řešíme. Ještě jeden tedy máme  
v ulici Lesní, ale tam už je vše připra-
vené na stavební práce a čeká se jen  
na novou stavební sezónu. Nejde jen 
o dostatek parkovacích míst, ale také 
o bezproblémový průjezd složek IZS 
těmito lokalitami. Jinak parkoviště 
na všech sídlištích ve městě postup- 
ně obnovujeme a rozšiřujeme, vznikla 
také řada nových automobilových 

Úplně nové parkoviště vyroste letos v Březové ulici ve Frýdlantu. Vejde se na něj 64 vozidel a jeho vznikem  
se vyřeší velmi palčivá otázka odstavování automobilů v této ulici a nejbližším okolí. Předpokládané náklady  
na vznik parkoviště jsou 6 a půl milionu korun, stavbu bude ze svého rozpočtu hradit město. 

stání mimo parkoviště. Prostě sna-
žíme se problém s nedostatkem 
parkovacích míst nejen na sídlištích 
řešit co nejintenzivněji,“ ubezpečuje 
starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka, který 

zároveň dodává, že všechna městská 
parkoviště ve městě jsou pro občany i 
návštěvníky bezplatná.   
mp
Foto: mp

V Březové ulici je velmi komplikované parkování. Na pozemku naproti panelovým 
domům vyroste nové parkoviště s kapacitou 64 parkovacích míst.
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Frýdlant zřídil od 1. ledna 
2022 svoji městskou policii

„S ohledem na velikost města a bez- 
pečnostní zatížení rozhodlo zastu-
pitelstvo města poté, co bylo jasné, že 
liberečtí strážníci už ve Frýdlantu v roce 
2022 sloužit nebudou, o zřízení vlastní 
městské policie. Jsme totiž přesvědčeni, 
že bez ní nebude možné pořádek a bez-
pečnost ve Frýdlantu v rozsahu, který 
si představujeme, zachovat. Máme sice 
pořád policii státní, nicméně ta funguje 
pro celý výběžek a navíc se v regio- 
nu dlouhodobě potýká s personálním 
podstavem. Proto zastupitelé situaci 
vyhodnotili tak, že vlastní městská 
policie je ve Frýdlantu nezbytná,“ 
vysvětluje starosta Frýdlantu Jiří Sto-
důlka. 

Městská policie by měla ve Frýdlantu 
fungovat ve formátu 1+8. „Tedy jeden 
velitel a osm strážníků, kteří budou 
schopni při optimálním rozpisu služeb 
odsloužit drtivou většinu roku 24 hodin 

Svou městskou policii zřídilo od prvního dne roku 2022 Město Frýdlant. K tomuto kroku bylo město nuceno 
přistoupit kvůli zajištění bezpečnosti ve městě poté, co Statutární město Liberec neprodloužilo s Frýdlantem 
veřejnoprávní smlouvu o působení strážníků Městské policie Liberec na území Frýdlantu. Frýdlant se tak  
po téměř 10 letech úspěšného fungování strážníků liberecké městské policie ve městě vrací k modelu vlastní 
městské policie.

denně, 7 dní v týdnu,“ upřesňuje ideální 
počet strážníků Městské policie 
Frýdlant místostarosta města Ing. Dan 
Ramzer. Prvním krokem k zajištění 
fungování městské policie bylo vy-
psané výběrové řízení na pozici 
vedoucího strážníka. Následovat bu-
de v jeho režii výběr dalších strážníků.

Nově zřízená městská policie Frýdlant 
bude prozatím působit v prostorách, 
které pro svou práci doposud 
využívali strážníci liberecké městské 
policie. „Jde o zázemí v budově č. p. 
99 na náměstí T. G. Masaryka, kde 
jsou i počítače napojené na městský 
kamerový dohlížecí systém, který budou 
strážníci obsluhovat. Později se služebna 
městské policie přesune do jiné budovy 
na náměstí, do č. p. 74, bývalého klubu. 
Ale to až poté, co projde potřebnou 
stavební úpravou,“ dodává starosta 
Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Předpokládané náklady na jednoho 
strážníka má v prvním roce Frýdlant 
vyčíslené na 750 až 800 tisíc korun,  
v částce jsou jednak mzdové nákla-
dy a pak také náklady na vybavení a 
techniku. Celkem tak v prvních dvou 
letech přijde provoz Městské policie 
Frýdlant městský rozpočet ročně na 6 
až 7 milionů korun. 

Kdy budou lidé frýdlantské strážníky 
moci poprvé potkat ve městě na po-
chůzce, bude záležet na několika 
faktorech. „Především na tom, zda se 
podaří do městské policie přijmout už 
hotové strážníky nebo budou muset 
uchazeči projít kurzem. Reálně bych ale 
začátek jejich působení viděl na červen  
až červenec,“ uzavírá místostarosta 
 Frýdlantu Dan Ramzer.   

mp
Foto: mp

Služebna Městské policie Liberec ve Frýdlantě, kde bude sídlit Městská policie Frýdlant.
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Litinový kříž na pískovcovém pod-
stavci stojí v místní části Údolí,  
v blízkosti čp. 1528. 

Nový kovový kříž s korpusem ukři-
žovaného Krista je zapuštěn do torza 
původního podstavce, z nějž jsou 
zachovány pouze kamenný stupeň a 
soklová partie. Ta nese na čelní straně 
vpadlé obdélné pole, lemované 
ornamentálním dekorem. Drobná 
památka je situovaná mezi dvěma 
vzrostlými lípami. Historie zřízení kříže 
ani jeho podoba není známa, neboť 
dosud známé archivní materiály o 
něm nepodávají žádnou informaci. 
Není opatřen ani nápisem, který by 
jeho vznik osvětlil. 

Nedílnou součástí postavení této 
drobné památky byla i výsadba 
stromů, které umocňovaly kultovní a  
estetický účinek místa. Setkáváme 
se většinou s dlouho žijícími mo-
hutnými listnatými druhy, neboť 
stromy sloužily i pro lepší orientaci  
v krajině. V některých případech měly 
i ikonografický význam. Ze tří stromů 
můžeme vyčíst symbol Boží trojice – 
Boha otce, Syna a Ducha svatého.  

kříž u dvou lip, Jaklovo Údolí
Paměť v krajině Trojzemí, 100260207                                       Drobné památky Frýdlantsko 

Číslo památky:  09 
Název památky:  kříž u dvou lip, Jaklovo Údolí  
Umístění památky:  WGS84 (GPS): N = 50°56‘15‘‘ E = 15°5.0‘4.0‘‘

Seriál Drobné památky Frýdlantsko

                                         

 
 
 

Paměť v krajině Trojzemí, 100260207 
Drobné památky Frýdlantsko  

 
 
 

Číslo památky: 01 

Název památky: pomník frýdlantských osobností, Frýdlant  

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

 

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

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

Stojíme na počátku roku 2022. Roku, 
který obsahuje v sobě magické číslo 
2 několikrát. Číslo, které nás nabádá 
ke spolupráci a sjednocení po těžkém 
období, jenž snad bude již za námi. 
Ale také k naší síle připojuje řadu 
citů a emocí, které procházejí celou 
společností. Poslední roky nebyly  
pro mnohé z nás jednoduché a mnoh- 
dy byly bolestné, přesto se pokusme 
vykročit do roku s magickou dvojkou ve 
znaku s nadějí a pokorou. Přichází rok, 

který miluje společenství, sdružování 
se, harmonii a sjednocování. Věřme, že 
takový opravdu bude.

V předešlém roce jsme všichni přijali 
mnohá zásadní rozhodnutí, která 
ovlivní život každého z  nás. Ať to bylo 
očkování, vysoká účast ve volbách 
nebo individuální vykročení na 
křižovatce života. Jakékoliv rozhodnutí 
může ovlivňovat nás i naše blízké  
po další roky. I v tomto roce nás čekají 
rozhodnutí, která se týkají našeho 

života v tomto městě. Věřme, že naše 
volba bude taková, abychom naplnili 
magii roku s číslem dva – a tím je vzá-
jemná spolupráce a harmonie.

Stojíme na počátku roku 2022 a vě- 
řím, že ačkoliv tento rok nebude 
jednoduchý – dá nám naději a ra- 
dost pro roky příští. Hodně zdraví a 
zaslouženého klidu všem.

Za sdružení Nezávislých pro Frýdlant
Ing. Petr Stodola

Liberec, Jablonec nad Nisou 102.3 FM | Frýdlant 97.4 FM | Harrachov 107.9 FM 
Semily 103.4 FM | Česká Lípa 94.3 FM | Jablonné v Podještědí 105.4 FM 
Turnov 91.5 FM | Nový Bor 104.9 FM

ZPRÁVY Z REGIONU
ČESKÉ PÍSNIČKY  
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ  
DOBRÉ RADY 
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE

liberec.rozhlas.cz | R–LBC |
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Každý z nás se může dostat do si-
tuace, kdy se stane svědkem nebo 
přímým účastníkem mimořádné 
události, která ohrožuje náš život, 
zdraví, majetek nebo bezpečnost.  
Pro nahlášení těchto událostí 
jsou zřízena tísňová čísla složek 
integrovaného záchranného systému. 
Volání na ně je bezplatné. V případě 
potřeby se nebojte na tísňová čísla 
volat, avšak nezapomeňte, že jejich 
zneužití je trestné! Zneužíváním 
tísňové linky mohou být blokovány 
hovory dalších občanů, kteří potřebují 
pomoc. Jak se tedy zachovat, jak a  
od koho můžete požadovat pomoc?

Hasiči doporučují volat složku 
integrovaného záchranného sys-
tému, které se vzniklá událost 
nejvíce týká. Urychlíte tím vyřízení 
dané situace:

• 150 Hasiči – požár, výbuch, živelná 
pohroma, únik nebezpečné látky, 
technická havárie, vyproštění osob 
atd.

• 155 Zdravotnická záchranná 
služba – náhlé ohrožení života nebo 
zdraví osob

• 156 Městská (obecní) policie 
(pokud je zřízena) – vandalismus, 
drobná kriminalita, špatné parkování 
ohrožující bezpečnost, rušení nočního 
klidu atd.

• 158 Policie ČR – krádež, násilí, 
nález mrtvé osoby, dopravní nehoda, 
nález podezřelého předmětu atd.

• 112 Jednotné evropské číslo 
tísňového volání – všechny složky 
integrovaného záchranného systému. 
Při závažnějších mimořádných 
událostech, potřebujeme-li pomoc 
více složek, pro cizince možnost 
hovořit i běžnými světovými jazyky.

Při volání na tísňovou linku si 
rozmyslete, co chcete říct a hovořte 
srozumitelně. Uveďte: 

• CO se stalo, popis události (např. 
požár v bytě, dopravní nehoda, únik 
nebezpečných látek),

• KDE se to stalo, pokud možno 
přesnou adresu, včetně města nebo 
popisu místa události, všímejte si 

HASIČI RADÍ OBČANŮM

orientačních bodů v okolí (např. 
obchodní dům a okolí popište),

• KDO volá (uveďte své jméno a 
kontakt, číslo telefonu, ze kterého 
voláte).

• Nikdy nezavěšujte, dokud Vás 
k tomu operátor tísňové linky 
nevyzve (potřebuje např. upřesnit 
informace o Vámi nahlášené 
mimořádné události).

Nezapomeňte! Štěstí přeje 
připraveným!

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

Komu a jak volat v případě 
mimořádné události
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Jsou biokrby bezpečné? 

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

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

Několik základních rad pro bezpečný provoz biokrbu: 

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

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

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

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

v českém jazyce a dalšími údaji a výstražnými symboly. 

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

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

Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban 
oddělení prevence 

     HZS Libereckého kraje 
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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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Frýdlant bude i v roce 2022 
pokračovat v revitalizaci sídlišť

„Kompletní revitalizaci sídlišť jsme za-
čali připravovat zhruba před pěti lety a 
zvolili jsme logické pořadí od nejstaršího 
po nejmladší. Začali jsme revitalizací 
sídliště kolem ulice U nemocnice, pak 
přišlo na řadu sídliště v Bezručově ulici a 
vzhledem k dřívější částečné investici 
do vrchního parkoviště jsme revitalizaci 
provedli také v ulici Družstevní. Celý 
veřejný prostor je v těchto ulicích již 
dokončen. Jsou tam nové chodníky, 
parkoviště, vozovky, přibyla hřiště, ze-
leň a dětské prvky,“ vypočítává starosta 
Frýdlantu Jiří Stodůlka. 

Loni pak město začalo s obnovou 
sídliště mezi ulicemi Lužická, Fügne-
rova a Husova. „Tady jsme začali úpra-
vou stávajícího parkoviště, protože 
situace s parkováním byla v této ulici 
tristní. Následovaly úpravy vstupů  
do některých panelových domů a 
obnova cestiček ve vnitrobloku. 
Další práce budou následovat letos, 
konkrétně opravy chodníčků a kana-
lizačních šachet, které jsou většinou 
zhavarované. Práce budou prováděny  
ve spolupráci s Frýdlantskou vodá-
renskou společností, a.s. a půjde opět 
o chodníky ve vnitrobloku, které jdou 
souběžně s ulicemi Školní a Husova,“ 
doplňuje starosta Frýdlantu. 

Sídliště ve Frýdlantě procházejí vítanou revitalizací. S obnovou nejstaršího z nich, sídliště kolem ulice U nemocnice, 
se začalo před třemi lety. Poslední částí jeho obnovy bylo zřízení nového hřiště, které přibylo letos. Mezitím se město 
zaměřilo na další sídliště a jejich postupnou obnovu, konkrétně v ulici Bezručova, poté v ulici Družstevní a následně 
mezi ulicemi Lužická, Fügnerova a Husova. Právě zde se bude v obnově pokračovat i v letošním roce.  

Revitalizace sídlišť je v posledních  
třech případech hrazena plně z měst-
ského rozpočtu. „U první revitalizace 
sídliště u nemocnice jsme k financování 
využili dotaci, u dalších jsme se už 
rozhodli jít cestou vlastního financování. 
Připravit projekt tak, aby mohl získat 
dotaci, je totiž finančně velmi náročné, 
musí například obsahovat urbanis-
tickou studii a další prvky, které jsou 
nákladné. A protože nechceme zbyteč-
ně vynakládat finanční prostředky tam, 
kde to není nezbytné, hradíme si od té 
doby revitalizace sídlišť z městského 
rozpočtu,“ vysvětluje místostarosta 
Frýdlantu Ing. Dan Ramzer. Město 
využívá k obnově územní studie, které 

si samo ve spolupráci s architekty 
zpracovalo a kam jsou zapracovány 
také požadavky místních obyvatel. 
„Na základě těchto studií pak tyto 
veřejné prostory přetváříme tak, aby 
byly funkční a sloužili lidem co nejlépe. 
Rekonstruujeme v nich inženýrské 
sítě, dešťovou kanalizaci, vodovod, 
zeleň, zlepšujeme kvalitu komunikací, 
doplňujeme dětské prvky,“ dodává 
starosta Frýdlantu. 

V revitalizacích sídlišť bude Frýdlant 
pokračovat i v dalších letech, následovat 
budou sídliště v ulicích Březová a Lesní.  
mp
Foto: mp

Revitalizované sídliště u nemocnice

Část sídliště mezi ulicemi Lužická, Fügnerova a Husova, která se dočká obnovy v roce 2022
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Děti z frýdlantských školek rozvíjejí 
svoji pohybovou gramotnost

„Zvláště v této době, kdy jsou děti 
stále častěji spíše online, než aby žily 
aktivní život, jsou podobné projekty 
podporující sport a rozvoj pohybových 
dovedností dětí nesmírně důležité. 
Projekt děti učí správně se hýbat a 
mít z pohybu radost. Je to smutné, 
ale řada dětí vůbec netuší, jak udělat 
dřep, svíčku nebo kotrmelec. Věřím, že 
díky tomuto projektu toho zvládnou 
na konci školního roku mnohem víc a 
jejich kondice a pohybová gramotnost 
budou na mnohem vyšší úrovni,“ říká 
místostarosta Frýdlantu Dan Ramzer.

„Frýdlantské školky se do projektu 
zapojily loni v listopadu. Každá ze školek 
získala jednu sadu cvičebních pomůcek 
a na základě získané metodiky ji učitelky 
využívají ke cvičení se všemi dětmi. 
Jsem přesvědčený, že děti cvičení baví a 
aktivity si užívají,“ říká ředitel ZŠ, ZUŠ a 
MŠ Frýdlant Mgr. Bc. Petr Kozlovský. 
Jedna ze tříd mateřské školy v Bělíkově 
ulici se pak do projektu zapojila ještě 
jako monitorovaný vzorek. „Děti  
z této vybrané třídy prošly v listopadu 
měřením trenérů a specialistů na dětský 
pohyb, kteří zaznamenali u každého 
dítěte jeho pohybové dovednosti. Půl 
roku poté se měření zopakuje a bude 
zkoumáno, zda a jak moc cvičební  
sady a metodika dětem s rozvojem 
pohybové gramotnosti pomohly,“ do-
dává ředitel Kozlovský.

Cvičební pomůcky už ve školkách 
zůstanou a budou sloužit k rozvoji 
pohybových dovedností dětí i v dal-
ších letech.   

mp
Foto: mp

Do projektu Sportimáček, který má u dětí rozvíjet pohybovou gramotnost, se ve Frýdlantě zapojila všechna 
tři pracoviště mateřských škol. Děti díky tomuto projektu ve školkách cvičí s novými atletickými pohybovými 
pomůckami, které za celkovou částku 75 tisíc korun zakoupilo Město Frýdlant. Dalších 18 tisíc korun pak 
investovalo do proškolení téměř dvou desítek učitelek. Město Frýdlant si od projektu slibuje zvýšení pohybových 
dovedností dětí a celkový rozvoj jejich pohybové gramotnosti.
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

V pátek 3. prosince 2021 se na zák- 
ladní škole v Purkyňově ulici usku-
tečnil projektový den, zaměřený 
na život na středověkém hradu.  
V rámci projektu byl na školu pozván 
zástupce kastelána z Karlštejna, který 
ve spolupráci se mnou coby vyu-
čujícím kreativně, interaktivně a 
vizuálně zajímavě ukazoval a vyprávěl 
dětem, jak se žilo na hradě v době 
středověké i v době moderní. Děti se 
učily o dělení středověké společnosti, 
mohly si vyzkoušet výstroj a výzbroj 
rytíře, který byl typickým majitelem 
hradu, dozvěděly se o zaměstnáních 
úzce spojených s bydlením na hradě, 
o České hradní soustavě a v rámci 
středověkých volnočasových aktivit si 
zastřílely z luku.  

Dějiny hravě a zábavně

V úterý 9. listopadu, v pátek 12. 
listopadu a ve čtvrtek 25. listopadu 
2021 se vybraní žáci 7. až 9. ročníku 
naší školy zúčastnili návštěvy Zna-
lostního centra Městské knihovny v 
polském městě Boleslawiec. Součástí 
návštěvy byly připravené workshopy 
zaměřené na recyklaci papíru. Žáci 
si ve skupinách vyzkoušeli, jak ze 
starého papíru a dalších přísad vyrobit 
papír nový. Bylo vidět, jak pracovali 
se zaujetím. Následovala prohlídka 
Znalostního centra, kde si žáci v rámci 
výstavy „Poznávejte, objevujte sebe a 
své okolí“ vyzkoušeli a prohlédli 
různá zařízení související s fyzikou a 
biologií. Vyráběli energii vlastním 
přičiněním – šlapáním na kole. 
Zabavili se přemýšlením nad mnoha 
hlavolamy, zjistili, jakou sílu má 

Žáci frýdlantské ZŠ navštívili znalostní 
centrum v polském Boleslawieci

Michal Breza
učitel dějepisu
ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

vichřice, uragán, nebo mírný větřík… 
Město Boleslawiec je proslulé výrobou 
keramiky, nemohla tedy chybět 
návštěva zdejšího muzea keramiky. 
Tady se žáci na chvíli stali návrháři 
keramiky. Všechny tři exkurze byly 
velmi poutavé a naši žáci hodnotili 
účast pozitivně.

Exkurze byly realizovány v rámci 
polsko-českého projektu „Centrum 
znalostí – znalosti a technologie bez 
bariér“, který je spolufinancován 
Evropskou unií v rámci Evropského 

fondu pro regionální rozvoj a fondů 
státního rozpočtu prostřednictvím 
Euroregionu Nisa.   

Mgr. Dana Málková

Využití přírodovědné učebny  
ve škole v Husově ulici v roce 2021
V letošním roce využívali naši žáci 
přírodovědnou učebnu vybudova-
nou v rámci projektu města Frýd-
lant nazvaného „Vybudování příro-
dovědné učebny na ZŠ Husova  
ve Frýdlantu“, registrační číslo  
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003911 
hlavně na pravidelnou výuku fyziky, 
přírodovědy a chemie na II. stupni 
základní školy. 

Každý týden se zde také scházely 
děti z badatelského klubu „Zábavná 
věda“, aby si vyzkoušely pomocí 
jednoduchých praktických pokusů 
fyzikální zákony, a děti z kroužku 
„Konstrukce a robotika“, které 
sestavovaly různé modely ze sta-
vebnic Fischertechnik, pracovaly také 
s tablety a učily se základy blokového 
programování.

Na podzim probíhaly v učebně 
workshopy pro žáky Základní školy 
speciální na téma „stavebnice a 
ozobot“. Žáci si prohlédli učebnu, 
vystavené modely a vyzkoušeli si 
programovat pomocí barevných čar 
robotické hračky – ozoboty. Výuku se 

stejnou tématikou si vyzkoušeli i žáci 
našich 3. tříd.

V listopadu se uskutečnil seminář 
pro pedagogy na téma „Tipy pro oži- 
vení výuky s Iqlandií“, kterého se 
mohli zúčastnit učitelé z celého 
frýdlantského výběžku. Pracovníci 
Iqlandie představili různé stavebni-
ce a robotické hračky pro výuku 
informatiky a předvedli jednoduché 
pokusy s různými fyzikálními tématy, 
které se dají využít ve výuce na I. i II. 
stupni základní školy.  

Marcela Fialová
Zástupce ředitele pro volnočasové aktivity 
a projektové řízení
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ZŠ speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace

Od poloviny listopadu naše žáky 
čekala řada vzdělávacích, sportovních 
i zábavných akcí. V rámci možností 
okleštěných různými opatřeními, 
vyzbrojeni antigenními testy a oč-
kovacími certifikáty pedagogů a 
lektorů se nám podařilo uskutečnit 
téměř vše, co jsme si naplánovali. 
S lítostí jsme museli zrušit pouze 
návštěvu kulturních představení 
v libereckých Lidových sadech, 
sportovní setkání se ZŠ Orlí v Liberci 
a již poněkolikáté účast na vánočních 
trzích při rozsvěcení vánočního 
stromu. Snad se nám to znovu podaří 
na Velikonoce.

Za přispění města Frýdlant se naši 
žáci vydali ve dvou skupinách 
do Liberce. První skupina žáků  
1. stupně 16. 11. 2021 do IQ Parku  
na program Neposedná voda a poté 
si užili téměř celý IQ Park jenom 
pro sebe. Druhá skupina žáků  

2. stupně 1. 12. 2021 navštívila program  
v Planetáriu IQLandie s prohlídkou 
celých expozic. Pro některé žáky to 
byl nezapomenutelný zážitek, už se 
všichni těší, až pojedeme znovu.

18. 11. 2021 skupina žáků navštívila 
Den otevřených dveří na SŠHL 
Frýdlant, kde se potkali i se svými 
bývalými spolužáky. Seznámili se 
zde s možnostmi dalšího vzdělávání  
v nabízených učebních oborech.

Na konci listopadu také proběhla 
naplánovaná setkání lektorů SVP 
Frýdlant se třídami 2. stupně, kon-
krétně navštívili třídy 7. ročníku a 6./8. 
ročníku. V obou třídách proběhly 
dvouhodinové programy primární 
prevence dle výběru žáků. Malší žáci 
z 1. – 5. ročníku pak měli možnost se 
zúčastnit také programu primární 
prevence, který se jmenuje „Tvor“ a 
je to program prevence xenofobie.  
Jedná se o tříhodinový literárně 
dramatický program pro 1. – 3. ročník 

Den pro zdraví a další akce 
v naší škole

ZŠ, speciálně upravený pro žáky 
s SVP. Autorkou je paní Miloslava 
Čechlovská a lektoruje ho Drama-
centrum Bezejména, z.s. s podporou 
Libereckého kraje. Cílem tohoto 
programu je posílit prosociální 
chování členů skupiny nejmladších 
školáků a jejich schopnost empatie. 
Dětem se program líbil a opravdu 
všichni zúčastnění se aktivně zapojili. 
Za možnost tohoto programu ve spe-
ciální škole velmi děkujeme.

Tradiční akcí začátku prosince je akce 
„Mikuláš ve škole“. I letos se 3. 12. 2021 
povedla. Loňskou vysoce položenou 
laťku se, zdá se, podařilo minimálně 
vyrovnat. Letošním zlým čertem se stal 
vycházející Karel Horváth, Mikulášem 
byl Marian Bužo a krásnými anděly 
Lucka Tomaškovicová a Kristýna 
Kropáčová. Celou akci měla na starost 
paní učitelka Poláčková. Předávání 
dárků se sice neobešlo bez strachu a 
slziček, ale nakonec všechno dobře 
dopadlo a školou už potom zněl 
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ZŠ speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace

jenom smích.
Začátek prosince přinesl i zimu a  
chlad, tak proč toho nevyužít. 
Ledová plocha místního zimního sta-
dionu přímo láká k bruslení, které je 
nedílnou součástí tělesné výchovy.  
A tak se další žáčci začali seznamovat 
se základy techniky bruslení, mnozí 
z nich si nazuli brusle úplně poprvé. 
Děkujeme paní učitelce Žaludové za 
trpělivost a doufáme, že nebude moc 
karambolů.

A co by byl prosinec bez pečení 
perníčků? Tohoto úkolu se tentokrát 
zhostili žáčci třídy PŠIII pod vedením 
paní učitelky Borecké. Nutno dodat, 
že se povedly. Pečení i zdobení byla 
fajn zábava. 

A nebyli bychom to my, kdybychom 
zapomněli na zvířátka. O ty se 
postarali a krmelec nasbíranými 
žaludy a kaštany naplnili žáčci 1. – 3. 
ročníku s paní učitelkou Válkovou. 
Stejně dobře se celou zimu budou 
mít i ptáčci v našich krmítkách, které 
máme za okny všech tříd i kanceláří i 
na zahradě.

S rokem 2021 jsme se v prosinci 
rozloučili sportovně. Ve spolupráci 
s Českým svazem mentálně posti-
žených sportovců a TJ Slovan 
Frýdlant náš oddíl Handisport 

Frýdlant uspořádal dvě sportovní 
akce. Jedna se pod názvem „Den 
pro zdraví“ konala v pátek 10. 12. 
2021 v Sokolovně, kde si žáci během 
dopoledne změřili síly v pohybo-
vých a míčových dovednostech. 
Běhali s míči, zdolávali překážkové 
dráhy, driblovali, házeli. Starší žáci 
se utkali v basketbalu. Druhou akci 
jsme 15. 12. odvážně prožili na hřišti  
s umělou trávou Slovanu Frýdlant. 
Sportovní odpoledne bylo otevřené 
pro všechny děti se zájmem o 
sportování a soutěžení, prožily 
odpoledne na osvětleném hřišti. Za- 
čátek sportovního odpoledne byl 
ve 14.00 hodin a ukončeno bylo  
v 17.00 hodin. V úvodu si žáci prohlédli 
kabiny a zázemí fotbalového oddílu a 

také se seznámili s jeho historií. Pak 
se převlékli do sportovního, aby 
se mohli zúčastnit rozcvičovacího 
tréninku s trenérem panem Stýbalem. 
S děvčaty vedla trénink paní Hana 
Krúpová. Utvořená družstva pak proti 
sobě soutěžila v disciplínách – slalom 
s míčem, hod na břevno, střelba z PK, 
přihrávka na střed hřiště, hod na střed. 
Na závěr se všichni těšili na minitur-
naj (dvoukolový) v malé kopané 2x10 
min. Frýdlant má velmi dobré zázemí 
ke sportování, hřiště s umělou trávou 
se dá využít i v zimních měsících. 
Děkujeme za podporu fotbalovému 
oddílu a organizaci tohoto spor-
tovního odpoledne panu Tomáši 
Dědkovi, stejně jako za organizaci již 
zmiňovaného Dne pro zdraví.

Věříme, že všichni čtenáři Frýd-
lantského zpravodaje prožili poho-
dové klidné Vánoce a s plným zdravím 
vkročili do nového roku 2022. Rádi 
pro Vás i v novém roce budeme při-
pravovat zprávy, zajímavosti a foto-
grafie ze života naší školy.  

Jaroslava Smolová, Jarmila Kesnerová a 
kolektiv ZŠ speciální Frýdlant
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SŠHL Frýdlant

Na čtvrtek 2. 12. 2021 jsme ve spolu-
práci s Českou asociací veterinárních 
sester (ČAVS) připravili pro žáky 
vyšších ročníků oboru Veterinářství 
workshop na téma „Práce veterinární 
sestry v ordinaci malých zvířat aneb 
co vše je náplní práce středního 
veterinárního personálu“. Workshop 
zahrnoval dvě krátké přednášky a 
delší praktické části. V přednáškách 
se studenti dozvěděli o náplni práce a 

Ing. Miroslav Kudrna
ředitel SŠHL Frýdlant

Studenti veterinářství si vyzkoušeli 
práci veterinární sestry

znalostech a kvalitách potřebných 
pro práci veterinární sestry v ordinaci 
malých zvířat. V praktické části se 
mohli seznámit s nejčastějšími úkony 
spojenými s prací veterinární sestry 
(odběry vzorků a jejich zpracování, 
fixace zvířat, předoperační příprava a 
péče o chirurgické nástroje) a také si 
je vyzkoušet. Účastníci se mohli díky 
simulovaným rozhovorům s klienty 
v čekárně, v ordinaci i na telefonu na 

vlastní kůži přesvědčit, jak důležitá 
je správné komunikace s klientem. 
Věříme, že tato aktivita rozšíří znalosti i 
praktické dovednosti studentů oboru 
Veterinářství na SŠHL Frýdlant. Velké 
poděkování za přípravu a organizaci 
workshopu patří MVDr. Blance Ře-
hořkové a MVDr. Ondřeji Šmídovi.  
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SŠHL Frýdlant

Místo nástěnky máme digitální 
dotykový Amos vision
Ve středu 7. 12. 2021 proběhla insta-
lace digitálního školního panelu 
AMOS VISION. Projekt ÁMOS vision 
se zaměřuje na předávání informací  
ve škole novou, inovativní formou. 
Co si pod tím můžete představit? 
Klasickou školní nástěnku nahradí 
dotykový panel, kde je veškerý obsah 
k dispozici digitálně na pár kliknutí. 
Pokud se AMOS osvědčí, proběhne 
instalace i na domově mládeže a  
na pracovišti Zámecká.

AMOS vision přináší přehled důleži-
tých školních informací, jako jsou 
rozvrhy a suplování, jídelníček, školní 
akce nebo soutěže. Také poskytuje 
podporu v obtížných životních 
situacích včetně kontaktů na pod-
půrné organizace. Denně se také 
na digitálním panelu objevují spoty 
zaměřené na osvětu a prevenci a 
mnoho tematických kampaní pro 
děti a mládež, které se pravidelně 
aktualizují. Díky zajímavým videím 
se žáci originální formou dozvědí, 
jak poskytnout první pomoc, 
pečovat o své zdraví, třídit odpad 
nebo jak pomoci šikanovanému 
spolužákovi. Obsah je vytvořený 
ve spolupráci s odbornými garanty 
(Besip, Dětské krizové centrum, 
Asociace společenské odpovědnosti, 
centrum pro poruchy příjmu potravy 
Anabell, Záchranný kruh, Policie ČR, 
E-bezpečí a dalších). Dotykový panel 
Amos visoin také podává informace 
o vysokých školách a jejich oborech. 
Nabízí pravidelně aktualizované 
zpravodajství – Novinky.cz, Seznam 
zprávy a aktuality z redakce Řízení 
školy. A na závěr odhaluje soutěže, 

kvízy, life hacky nebo easter eggy  
pro obzvlášť zvídavé studenty.

Je to zkrátka moderní komunikační 
nástroj pro všechny.  Ing. Miroslav Kudrna

ředitel SŠHL Frýdlant
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Gymnázium Frýdlant

Živá jména Frýdlant stále žijí. 
Spouštíme druhou fázi
Projekt Živá jména Frýdlant, který se 
nám podařilo rozběhnout v listopadu 
minulého roku, vstupuje 3. ledna 2022 
do druhé fáze. Prozatím se podařilo 
ve Frýdlantu sesbírat více než čtyři 
sta místních a pomístních jmen. To je 
samozřejmě především zásluha všech, 
kdo se sběru jmen zúčastnili. První 
část projektu zatím vyhodnocujeme 
– zpřesňujeme umístění, opravujeme 
možné chyby či překlepy a hlídá-
me, zda se některé názvy neobjevují 
vícekrát. Právě proto je vkládání 
dočasně uzamčeno. 

Nyní nás ale zajímá, kolik lidí 
ve skutečnosti zná a aktivně používá 
názvy uvedené v naší interaktivní 
mapě. Opět nám pomůže aplikace 
vyvinutá na Technické univerzitě 
v Liberci, ovšem přizpůsobená našim 
podmínkám. Věříme, že zájem o 
druhou fázi pomůže získat zajímavá 
a relevantní statistická data, jež bude 
možné dále zpracovat.
Vstup do druhé fáze je od 3.  
do 30. ledna tohoto roku opět možný  
přes naši stránku https://zivajmena-
frydlantsko.gymfry.net. 

Výsledky našich toponomastických 
zkoumání budeme průběžně zveřej-
ňovat.  

Za realizační tým 
Pavlína Beranová a Kryštof Špidla
Gymnázium Frýdlant
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Projektové dny v odděleních 
školních družin

Některá setkání se uskutečnila v her- 
nách školních družin. Odborníci sez-
námili děti se svojí prací, děti si pro- 
hlédly přivezené exponáty i si mohly 
některé činnosti vyzkoušet. Tak se se- 
známily s Evou Havlíkovou - skla-
datelkou hudebních pohádek a její 
tvorbou loutek, Lenkou Jakešovou 
- spisovatelkou pro děti, Jindřiškou 
Kolárovou - zdravotní sestrou, Radkou 
Witmayerovou - knihovnicí, Bohu-
milem Lorencem - záchranářem a 
Jindřichem Trenčanem - včelařem.

Za ostatními se děti vypravily na 
jejich pracoviště, a tak se podívaly 
za Ivou Beranovou do Špitálku a 
dozvěděly se něco o historii Frýdlantu,  
za Jiřím Heinzlem na zimní stadion, 
za Ladislavem Crhou do železničního 
muzea a za Filipem Koktou do hasičské 
zbrojnice.

Paní vychovatelky pro děti připravily 
různé doprovodné programy, kde si 

Od září do prosince 2021 probíhaly v odděleních školních družiny projektové dny v rámci projektu Podpora 
ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant II CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013809. Vychovatelky s oslovenými odborníky připravily 
pro děti poutavá a naučná odpoledne, zaměřená na vybraná témata.

děti ověřily zábavnou formou získané 
znalosti a dovednosti.

Děkujeme všem zapojeným odbor-
níkům za jejich ochotu a dobrou 

spolupráci. Projektové dny se dětem 
moc líbily.  

Za vychovatelky školních družin 
Marcela Fialová
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Milí čtenáři,

vždy když se mění letopočet, odchá-
zí starý rok a přichází rok nový, 
uvědomím si, jak ten čas strašně letí. 
A taky jak se vše rychle mění. Ještě 
před pár lety bychom si těžko dokázali 
představit, že bude možné jednou 
číst a pročítat knihy „virtuálně“.  
A přeci je to možné a běžné. A nově to 
umožňujeme půjčováním e-knih i my, 
v naší frýdlantské knihovně. Nápad a 
podnět, jak vyjít čtenářům vstříc a 
obohatit je o novou čtenářskou službu 
E-KNIHY, přišel během lockdownu, 
který na jaře předloňského i pře-
dešlého roku zavřel pro čtenáře dveře 
knihovny. Přemýšleli jsme, jak vrátit 
knihovnu čtenářům, zpřístupnit jim 
možnost čtení, umožnit i čtení „na 
dálku“. Podařilo se to díky dotaci 
Ministerstva kultury České republiky, 
které zapůjčování e-knih v Městské 
knihovně Frýdlant finančně podpořilo. 

V prosincovém čísle jsem již zmínila, 
jaká pravidla a podmínky pro půjčení 
E-knih jsou. Opakování je matka 
moudrosti, proto si připomeňme.

Z pohodlí domova si můžete 
jednoduše vypůjčit e-knihu přes 
on-line katalog knihovny, která se 
Vám obratem zobrazí v knihovničce 
aplikace eReading s viditelně 
označeným termínem vrácení.

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 

Knihomol 1/2022              

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(ka) vypůjčí 
svou první e-knihu?

Postup pro čtenáře:

• Zaregistrovat se osobně v Měst-
ské knihovně Frýdlant a založit si 
konto čtenáře.
• Zaregistrovat se na platformě 
(Palmknihy.cz) www.palmknihy.cz, 
ze které si chcete e-knihy půjčovat 
(se stejnou emailovou adresou, 
která je uvedena v čtenářském 
kontě katalogu knihovny). Pří-
padně oznamte jinou emailovou 
adresu knihovně.
• Mít vhodné zařízení pro čtení 
e-knih (čtečka, tablet, chytrý 
telefon, PC)
• Stáhnout si potřebný software 
pro čtení a půjčování (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). 
• 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. 

 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 stisk- 
nutí tlačítka se Vám zobrazí 
oznámení o úspěšném provedení 
e-výpůjčky. Na emailovou adresu 
Vám dorazí oznámení o uskuteč-
něné eVýpůjčce.

Například: V on-line katalogu 
knihovny si zadejte do vyhledávání 
Anna ze Zeleného domu, zobrazí  
se Vám ikona Půjčit E-knihu, 
kliknutím se Vám pravém horním 
rohu rozbalí přihlášení: číslo čte-
náře (číslo průkazky) 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.  

Přelom starého a nového roku přinesl novou 
službu pro čtenáře frýdlantské knihovny
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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 mo-
hou ho využít všichni registrovaní 
čtenáři Městské knihovny Frýdlant. 

Milí čtenáři, neváhejte 
a přijďte si vyzkoušet 
NOVOU SLUŽBU 
E-KNIHY!!! Rádi vám 
poradíme!!!

Přelom starého a nového roku přináší 
v knihovně pravidelné bilancování 
roku uplynulého.

Rok 2021 byl stejně jako rok předešlý 
ve znamení Covidu. Akce, které 
jsme měli naplánované na jaře, jsme 
museli zrušit. První plánovanou akcí, 
která se uskutečnila, bylo červnové 
pasování na čtenáře.  Více než devět 
desítek prvňáčků ze všech budov 
frýdlantské základní školy se v úterý  
8. června 2021 stalo na nádvoří rad-
nice oficiálně čtenáři. Během již 
šestého slavnostního pasování na 
čtenáře  si o knížkách a čtení s dětmi 
povídala spisovatelka dětských knih 
Daniela Krolupperová.

Říjnová akce Městské knihovny 
„Tajemství ve frýdlantských uličkách“ 
se nesla v duchu Noci s Andersenem. 
Noci, která se přesunula z jarního  
na podzimní nocování a proběhla 
z noci ze 14. na 15. října 2021  
ve frýdlantské knihovně.

Čtrnáct druháků z Nového Města pod 
Smrkem si vyslechlo výzvu princezny 
Frydolíny, která ztratila 5 klíčů od Frýd- 
lantské městské brány a vydalo se 
na pohádkově - dobrodružnou cestu 
podvečerním Frýdlantem.

Co klíč, to jedno zastavení. Začátek 
našeho putování byl na hradě a zámku 

Frýdlant, kde jsme měli rezervovánu 
dětskou prohlídku. Děti si prošly 
hradem a zámkem, na konci prohlídky 
na ně čekal dětský pokojíček, kde 
jsme si řekli a ukázali, jak si děti hrály 
v minulosti. Poté jsme prošli parkem,  
přes náměstí až na radnici, kde na nás 
čekala Klotylda – služebná princezny 
Frydolíny (v podání kolegyně z muzea, 
paní Evy Činčurové). Děti jí pověděly, 
co se cestou dozvěděly, za odměnu 
dostaly poklad a společně jsme 
pomyslně otevřeli katovskou branku 
ve frýdlantských hradbách. Déšť nás 
popohnal, a tak jsme společně spěchali 
do knihovny, kde na děti čekala večeře 
od maminek, překvapení na školní 
půdě, teplo a spacáky. A tak skončila 
Noc s Andersenem.

Ve stejném duchu jsme procházku 
podvečerním Frýdlantem zopakovali 
i v pátek 22. 10. 2021 pro děti a 
veřejnost, tentokrát bez spaní v kni-
hovně.

21. října 2021 jsme opět po roce 
přivítali ve Frýdlantu spisovatelku 
Danku Šárkovou, která k nám podruhé 
zavítala z Krkonoš. Představila nejen 
své knížky, ale hlavně pohádkové-
ho Krakonoše. Na její pohádkovou 
besedu se přišli podívat předškoláci  
z frýdlantských MŠ.

Hned z kraje listopadu navštívil 
Frýdlant Michal VLK, spisovatel lite-
ratury pro děti a mládež, aby žákům 
7. tříd představil ve svém autorském 

čtení svou knihu Tajemství Querbu- 
rů a zároveň tak přiblížil dobrod-
ružství a dobrodružnou literaturu jako 
takovou. Další listopadovou literární 
akcí bylo koncem listopadu autorské 
čtení publicisty a spisovatele Jana 
Šebelky, který četl z knihy Podivín, 
který okrášlil svět aneb Vzpomínání 
na Gustava Ginzela.

A máme tu prosinec, který završil celý 
kalendářní rok již tradičně  besedou 
pro nejmenší: Tradice a zvyky, kde 
jsem představila dětem koledy, zvyky 
a tradice našich předků v Městské 
knihovně Frýdlant.

Knihovnu navštívil ke konci ka-
lendářního roku 2021 také Ježíšek. 
Nadělil nám i vám nejen spoustu 
nových knih, ale i potřebný nábytek, 
který zpříjemní prostředí „naší malé 
knihovny“ ve Frýdlantě.

K zpříjemnění prostředí napomohlo 
i vymalování dětského oddělení a 
kanceláře.

Přijďte se podívat do Městské 
knihovny Frýdlant, přivítat nové-
ho kolegu knihovníka, objevit 
novou službu E-knihy a zhodnotit  
naše celoroční snažení. Těšíme se 
na vás.  

Za Městskou knihovnu Frýdlant 
Radka Wittmayerová
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Občanská kronika
listopad 2021

Václav Zahejský
Václav Knauer
Žofie Šimůnková
Ladislav Ptáček

Úmrtí
Sebastien Fibikar
Julia Jaroslava Pauchová
Ela Kociánová
Adriana Šlejtrová
Radka Kizymová
Julie Chadtová

Narození Sňatky
Marek Kočí + Zuzana Beranová

Hodnocení 1. poloviny 
sezony 2021/2022
Nejprve mi dovolte, abych Vám všem 
popřál jen to nejlepší do roku 2022! 
Především pevné zdraví Vám a Vašim 
blízkým a také to, abychom mohli 
začít sportovat a setkávat se bez 
jakýchkoliv omezení.

Letos měli všichni členové našeho 
oddílu bohatého Ježíška. Náš spolek 
naděloval nové dresy, mikiny, tašky či 
láhve na pití. To vše díky partnerům, 
kterým jsme děkovali v minulém 
čísle zpravodaje. Rozhodli jsme také 
aktualizovat naše logo, které si i zde 
můžete prohlédnout.

A jak se nám dařilo na palubovce? 
Soutěž mladších žaček (čtyřky) je 
velice vyrovnaná. Naše holky se drží 
na průběžném třetím místě, což je 
skvělý výsledek. Na první, respektive 
druhé místo, ztrácíme pouhé dva 
body. Navíc víme, že oba dva soupeře 
dokážeme porazit. Snad se nám bude 
dařit i na jaře. Starší žačky musely 
oželet kvůli dobrovolné karanténě 
poslední turnaj. I tak je průběžné  
6. místo velice dobré. Každým 
turnajem jsme lepší a je to vidět 

Foto: Horní řada zleva: Amálka Brynychová, Gabča Peterová, Marťa Moudrá, 
Nelča Capuličová. Sedící: Klárka Formánková

především v předvedené hře. Nejmé-
ně se daří našim mužům. Ti dokázali 
dvakrát zvítězit, ale na lepší než 6.,  
čili poslední místo, to nestačí.   

Za Vrtule Frýdlant
Matěj Drechsler
Předseda spolku
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Charita Liberec, Uhlířská 424/7, 460 01 Liberec

www.charitaliberec.cz, Tel. 485 172 564, 732 729 106

V  období od 1. do 16. ledna 2022 pořádá Charita ČR již 22. ročník         

Tříkrálové sbírky.

Tříkráloví koledníci putují dům od domu, nosí lidem radostnou zvěst vánočních
svátků, obdarovávají je drobnou pozorností a zpěvem tříkrálové koledy. Současně
koledníci  prosí  o  dar  na  pomoc  lidem v nouzi  do  úředně  zapečetěné  kasičky
opatřené charitním logem. Prostřednictvím Charity můžete účinně pomoci bližním,
kteří si sami pomoci nemohou. Neodmítněte, prosíme, tyto vyslance potřebných.

Výtěžek z Frýdlantu  bude určen na podporu chlapce z
Raspenavy s kombinovaným postižením.

Pro podpoření Charity Liberec lze použít sbírkový účet 66008822/0800

a variabilní symbol  77794 0301.

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | leden 2022

28



V Ý S T A V A 
F O T O G R A F I Í  Z 
J I Z E R S K Ý C H  H O R

Výstava bude k vidění od 6.1.2022 do 30.1.2022 
ve vestibulu frýdlantské radnice.

Výstavu pořádá:
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.

Dovolujeme si vás pozvat na výstavu, která vzešla 
z 11. ročníku stejnojmenné fotografické soutěže. Snímky 
Vás zavedou na známá i netradiční místa tohoto pohoří. 
Fotografové vám představí své pohledy na Jizerské hory 
a vy se jimi můžete nechat okouzlit.

J I Z E R K Y
F O T O G R A F I C K Á  S O U T Ě Ž

Z A O S T Ř E N O  N A

Partneři 
výstavy:

Výstava 
od 6.1.2022 
do 30.1.2022 
ve frýdlantské radnici.

www.nadaceivanadejmala.cz
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Do roku 2022 Vám přeji hlavně pevné 
zdraví, pohodu a život bez kotrmelců. Ne-
čekejme, že za nás někdo něco vymyslí 
nebo zařídí. V kraji za tunelem vždycky 
platilo, že co si neuděláme sami, to ve 
Frýdlantu nebudeme mít.

Jiří Stodůlka, starosta Frýdlantu, radní a 
zastupitel za ODS

Vážení občané,do nového roku 2022 vám přeji pevné zdraví a radujte se z maličkostí, možná budou jediné.Jaroslav Vančura, radní a zastupitel za Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst

My, zastupitelé za Komunistickou stranu Čech a 
Moravy přejeme Vám, Váženým občanům města 
do nového roku 2022 hodně zdraví, pohodu a pevné 
nervy při zdolávání novodobých nástrah a nesnází. 
Rádi bychom Vám poděkovali za Vaší podporu a 
přízeň, kterou nám vyjadřujete a tím  podporujete 
naší práci ve veřejném životě. Přáli bychom si, aby 
se život  přesunul do klidnější atmosféry, ve které 
nebudou tak napjaté mezilidské a společenské 
vztahy a lidé si začnou vážit jeden druhého.
Ing. Hana Vidnerová a Miroslav Burgr, zastupitelé za KSČM 

Vážení frýdlanťáci, je mou milou povinností popřát Vám v novém roce 2022 zejména pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu životního optimismu a také mnoho pracovních i osobních úspěchů. Zároveň bych Vám všem chtěl poděkovat za Váš zájem o naše město a jeho rozvoj. Vaše nápady a názory na dění v našem městě jsou vždy vítanou inspirací pro naši další práci, a také díky nim se společně snažíme dělat Frýdlant krásnějším místem pro život nás všech.David Šárka, DiS., zastupitel za ODS

Recept do roku 2022: pevné zdraví, dobrá nálada, 
pozitivní myšlenky, smysl pro humor, přátelství 
a láska. Vše promíchat a podávat v přiměřených 
dávkách po celý rok! 
Mgr. Lucie Dušánková, radní a zastupitelka za ODS

Vážení čtenáři Frýdlantského zpravodaje, 
přeji Vám na prahu nového roku 2022 hodně štěstí, 
lásky, zdraví a odvahy. Máme za sebou divný rok, 
doufejme, že ten právě začínající bude lepší. Je jen 
na nás, jestli se povede. Jsem připravený, stejně 
jako jistě všichni ostatní zastupitelé, pracovat  
ve prospěch nás všech, kterým není kvalita života 
v našem krásném a Vámi bohatém městě lhostejná. 
Těším se na společnou práci a setkávání s Vámi  
při realizaci projektů a akcí (nejen města), které činí 
naše město krásnější, bezpečnější a atraktivnější 
pro nás všechny.
Dámy a pánové, přeji Vám ze srdce všechno nejlepší 
do nového roku 2022!
Ing. Dan Ramzer, místostarosta Frýdlantu, radní a 
zastupitel za ODS

Přání zastupitelů Frýdlantu 
čtenářům Frýdlantského 
zpravodaje do nového roku

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | leden 2022

30



Skončil čas svátků, vánočního klidu a pohody. Většina z nás se 
vrací do zaměstnání; do hektického prostředí plného starostí a 
problémů. Energie, kterou jsme načerpali během několika svátečních 
dnů, vystačí jen na krátkou dobu. Každý po čase potřebujeme dobít, 
načerpat energii a zastavit se. Třeba jen proto, abychom našli cestu. 
Přeji vám všem do nového roku 2022, abyste prožili během těch 
následujících padesáti dvou týdnů alespoň jednou za měsíc několik 
krásných okamžiků nebo chvílí pohody, které vám dají sílu a chuť dál 
fungovat v dnešním stylu života. Přeji vám, abyste měli pocit, že život 
jen nepřežíváte, ale že ho užíváte a naplňujete. A do třetice vám přeji 
zdraví, štěstí, lásku a vůbec vše, co si přejete.
Ing. Miroslav Kudrna, zastupitel za ODS

Vážení spoluobčané,
právě uplynulý rok byl rokem chmurným a těžkým. Mnozí z nás se rozloučili s někým blízkým, prošli si těžkou nemocí, dostali se do finančních potíží. Všech se nás dotkla omezení běžného života i pocit nejistoty. V takových dobách si uvědomujeme, co  v životě má skutečnou hodnotu. Rád bych jménem svým i kolegů z HNHRM poděkoval lékařům, zdravotníkům a všem, kdo v boji s pandemií pomáha-li a pomáhají. Přeji nám, ať se v tomto roce můžeme znovu svobodně nadechnout, odpočinout si a vrátit se k normálnímu životu. A ať nám vydrží pevné zdraví, naděje a dobrá vůle.

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

Přeji všem v novém roce hodně 
zdraví, štěstí, spokojenou rodinu, 
hodné děti a radost ze života.

MUDr. Roksolana Sobotová, radní 
a zastupitelka za Starosty pro 
Liberecký kraj

Do nového roku nám přeji, abychom se odvážili 

důvěřovat našim institucím, vědcům, lékařům i 

politikům, že dělají v každé chvíli to nejlepší, co 

umí. Svět je složitý a nepřehledný a za to nikdo 

konkrétní nemůže. Držme si palce, učme se být 

trpěliví, pokorní a soucitní. 

Mgr. Lucie Winklerová, radní a zastupitelka za 

Starosty pro Liberecký kraj

Přejeme všem ve Frýdlantě i v Albrechticích úspěš-né vykročení do nového roku, hodně zdravíčka  a štěstíčka, lásku, pozitivní mysl, spokojenost  v soukromém i profesním životě. Ať nás rok 2022 posune alespoň o kousek dál k normálu.Ing. Petr Beran, radní a zastupitel za Frýdlant sobě aJiří Mikoláš, zastupitel za Frýdlant sobě

Přeji Vám radostný vstup do roku 2022, který 

je nakloněn spolupráci, harmonii a společenskému 

setkávání. Věřím, že takový opravdu bude a přeji 

všem především pevné zdraví, které již není jen 

pouhou frází. A také naději, lásku a víru pro časy 

budoucí.

Ing. Petr Stodola, zastupitel za Nezávislé pro Frýdlant
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