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Ustavující  
zastupitelstvo 
zvolilo nové vedení 
Novým starostou Frýdlantu byl  
po zářijových komunálních volbách 
pro volební období 2022 – 2026 
zvolen na ustavujícím zastupitelstvu 
Ing. Dan Ramzer, místostarostou 
pak Jiří Stodůlka.
  Více na stranách 4 - 5

Nová fabrika DGS  
oficiálně zahájila  
provoz
Ve Frýdlantě byl v září oficiálně 
zahájen provoz nového 
výrobního závodu společnosti 
DGS, která vyrábí tlakové odlitky  
ze slitin hliníku a hořčíku  
pro automobilový průmysl. 
  Více na stranách 8 - 9

Na Purkyňce  
hořelo, naštěstí  
jen cvičně
Požár ve čtvrtém patře základní 
školy v Purkyňově ulici řešili  
v rámci cvičení na začátku 
října profesionální i dobrovolní 
hasiči. Děti z budovy dostávali i 
hasičskými žebříky.
  Více na straně 16

Městský park hostil ve středu 19. a ve čtvrtek 20. října už druhý ročník soutěže žáků lesnických škol Jizerský dřevo-
rubec. Soutěž uspořádala Střední škola hospodářská a lesnická, jejíž žáci se nakonec v klání v soutěži družstev  
radovali z prvního místa. Více na stranách 10 - 11.   Foto: Marek Sekáč



Přeji Vám hezký listopad, vážení čtenáři.

V druhé polovině října se konalo ustavují-
cí zasedání nového zastupitelstva města, 
na kterém byli zvoleni noví představitelé 
města, městští radní a členové výborů, 
včetně jejich předsedů. Všem nám přeji 
mnoho zdaru do společné práce. Já 
osobně skončím na pozici náměstka 
hejtmana Libereckého kraje do 30. listo-
padu 2022, abych se opět mohl naplno 
věnovat práci starosty Frýdlantu. Čekají 
nás čtyři roky společné práce, která bude, 
především v jejím začátku, hodně těžká a 
v mnohém nová.

Věřím, že budeme se všemi zastupiteli 
nacházet společná témata, která nás 
budou spojovat, a posouvat tak život  
v našem městě k lepšímu.

Velkou výzvou je nový stav na trhu s ener- 
giemi. Musíme řešit jejich ceny, sle-
dování, úspory, alternativní zdroje a 
ostatní okolnosti, které mohou výrazně 
zasáhnout do rozpočtových zdrojů města. 
Co se chystá dál, budeme prezentovat  
v dalším zpravodaji.

Jsem moc rád, že v říjnu posílila 
frýdlantská městská policie o jednu stráž-
nici a věřím, že se povede početní stav  
strážníků doplnit do poloviny příštího 

roku na cílových devět. Prvních šest 
měsíců práce Městské policie Frýdlant má 
své výsledky v oblasti veřejného pořádku, 
dodržování pravidel silničního provozu 
a prevence bezpečnosti, jen nás trochu  
brzdí průběh rekonstrukce objektu č.p. 99 
na náměstí, kde budou mít strážníci plno-
hodnotnou služebnu.

Listopad je měsícem, kdy si připomeneme 
33. výročí „sametové revoluce“. Mám po- 
cit, že mnozí z nás zapomínají na dobu 
nesvobody a na to, že o svobodu a demo-
kracii je neustále potřebovat usilovat a 
bojovat za ně. 

Podruhé naším městem projede Svato-
hubertský průvod, nová tradice spojená 
se SŠHL Frýdlant, Státním hradem a 
zámkem Frýdlant a naším městem. Těším 
se také na Svatomartinský večer 11. 11. a 
první adventní neděli, tedy na 27. 11., kdy 
společně rozsvítíme na náměstí T. G. Ma-
saryka vánoční stromeček.

Přeji Vám, milí čtenáři, krásný listopad  
v našem krásném a na skvělé lidi a udá-
losti bohatém městě.   

Dan Ramzer
starosta Frýdlantu

lovo starostyS
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„Studium bude probíhat ve dvou se-
mestrech, zimním (říjen – prosinec) 
a letním (únor – duben). Standardní 
délka studia je 3 roky (6 semestrů) a je  
zakončeno slavnostní promocí,“ říká za 
koordinátora tohoto vzdělávání, kterým 
je nezisková organizace Umíme si 
pomáhat, z. s., Ing. Barbara Vítková.

„Výuka probíhá u nás v prostorách Střední 
školy hospodářské a lesnické Frýdlant. 
Četnost schůzek bude pravidelně se 

opakující, a to jednou za 14 dní a výuko-
vý program vždy trvá zhruba 1,5 ho- 
diny,“ upřesňuje ředitel SŠHL Frýdlant 
Ing. Miroslav Kudrna.

Během semestru je plánováno 
šest setkání, v nichž tutor studen- 
ty provede interaktivní přednáškou. 
Tématem prvního semestru je barokní 
architektura v Čechách. 

„Nesmírně nás těší, že mají i starší občané 
pořád chuť se vzdělávat, zůstávají aktivní 

a udržují společenský život. Držíme 
jim palce, aby tento nový tříletý běh 
zvládli jako ten předchozí, na jedničku 
s hvězdičkou,“ uzavírá v době zahájení 
dalšího semestru starosta Frýdlantu  
Jiří Stodůlka.   

mp
Foto: Barbara Vítková

Ve Frýdlantě byl zahájen další 
semestr univerzity třetího věku
Ve Frýdlantě byla v úterý 4. října 2022 opět zahájena Virtuální univerzita třetího věku. Určena je seniorům  
z Frýdlantska, případně lidem v invalidním důchodu. Virtuální univerzitu třetího věku mohou studovat díky  
projektu České zemědělské univerzity v Praze, na kterém se vedle Města Frýdlant podílí i Střední škola hospodářská a 
lesnická Frýdlant. Oficiálního zahájení nového tříletého běhu Virtuální univerzity třetího věku se v prostorách 
Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant zúčastnili vedle studentů i v té době starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka a 
ředitel SŠHL Frýdlant Ing. Miroslav Kudrna. 
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Novými zastupiteli Frýdlantu jsou pro volební období 2022 – 2026:
• Ing. Jakub Altšmíd, Ph.D. (Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst)
• Mgr. Jan Hlávka, Ph.D. (Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst)
• MVDr. Hana Altšmídová (Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst)
• Jaroslav Vančura (Frýdlant sobě)
• Ing. Petr Beran (Frýdlant sobě)
• Mgr. Dobroslav Buřita (Frýdlant sobě)
• Ladislav Závěta (Frýdlant sobě)
• Jiří Stodůlka (Občanská demokratická strana)
• Ing. Dan Ramzer (Občanská demokratická strana)
• Ing. Miroslav Kudrna (Občanská demokratická strana)
• Mgr. Lucie Dušánková (Občanská demokratická strana)
• David Šárka, DiS (Občanská demokratická strana)
• Ing. Petr Stodola (Nezávislí pro Frýdlant)
• Zdeněk Průša (Nezávislí pro Frýdlant)
• Bc. Stanislav Kvapil (ANO 2011, SOS a nezávislí)
• Ing. Bc. Zuzana Wudyová (ANO 2011, SOS a nezávislí)
• Mgr. Bc. Eva Štrosnerová (ANO 2011, SOS a nezávislí)
• Jiří Havel (ANO 2011, SOS a nezávislí)
• Jan Mráz (ANO 2011, SOS a nezávislí)
• Mgr. Milan Drechsler (ANO 2011, SOS a nezávislí)
• MUDr. Roksolana Sobotová (Starostové pro Liberecký kraj)

Starostou Frýdlantu byl na ustavujícím 
zastupitelstvu zvolen Dan Ramzer, 
místostarostou Jiří Stodůlka
Starostou Frýdlantu byl opět zvolen Ing. Dan Ramzer (ODS). V tajné volbě ho do funkce uvolněného starosty během 
ustavujícího zastupitelstva Frýdlantu ve středu 19. října 2022 zvolilo 11 z 21 přítomných zastupitelů. Post uvolněného 
místostarosty bude vykonávat Jiří Stodůlka (ODS). Pro něj hlasovalo v tajné volbě také 11 z 21 přítomných nových 
zastupitelů Frýdlantu.
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Rada města Frýdlant bude i nadále tvořena sedmi členy, vedle starosty a místostarosty byli 
radními zvoleni:
• Ing. Jakub Altšmíd, Ph.D. (Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst)
• Mgr. Jan Hlávka, Ph.D. (Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst)
• Ing. Miroslav Kudrna (Občanská demokratická strana)
• Ing. Petr Stodola (Nezávislí pro Frýdlant)
• MUDr. Roksolana Sobotová (Starostové pro Liberecký kraj)

V průběhu ustavujícího zastupitelstva 
byli voleni také členové finančního, 
kontrolního a školského výboru.

Předsedou finančního výboru byl  
ve veřejné volbě zvolen David Šárka, DiS 
(Občanská demokratická strana). Výbor 
má 11 členů.

Předsedkyní kontrolního výboru 
byla ve veřejné volbě zvolena Ing. Bc. 
Zuzana Wudyová (ANO 2011, SOS a 
nezávislí). Výbor má 9 členů. 

Předsedkyní školského výboru byla 
ve veřejné volbě zvolena Mgr. Lucie 
Dušánková (Občanská demokratická 
strana). Výbor má 9 členů.  

mp
Foto: mp
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„S revitalizací našeho třetího nejstaršího 
sídliště jsme začali už loni, kdy jsme 
se soustředili jednak na chodníky a 
parkoviště v ulici Husova a pak na vnitřní 
část sídliště, souběžnou s ulicemi Příčná a 
Lužická. Letos se zaměříme na chodníky 
ve spodní části sídliště se vstupem z ulice 
Husova až do ulic Sídlištní a Fügnerova. 
Tuto část jsme loni kvůli výstavbě 
parkoviště v Husově ulici záměrně 
vynechali, abychom obyvatelům neroz-
kopali přístupovou cestu k domovům  
z obou stran bytových domů,“ vysvětluje 
místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Chodníky jsou tvořeny ze zámkové 
dlažby. Tam, kde to je nutné, dochází i 
k obnově kanalizačních šachet. V rámci 
oprav chodníků dojde i úpravě vstupů 
k objektům čp. 1189 – 1191 a zadním 
vstupům k objektům 1196 – 1197 v Hu-
sově ulici.   

mp
Foto: mp

Na sídlišti nad ulicí Husova 
probíhá obnova chodníků
Začátkem října odstartovala ve Frýdlantu druhá etapa revitalizace sídliště mezi ulicemi Husova, Fügnerova a Lužická. 
Obnovy se v rámci této druhé etapy dočkají chodníky nad ulicí Husova k osmipatrovému bytovému domu č.p. 1189 
– 1191, chodníky vedoucí od tohoto bytového domu podél zahrady mateřské školy Sídlištní a také chodníky vedoucí 
od Husovy ulice až k ulici Fügnerova. Hotové mají být do konce listopadu.
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Už rok poskytuje Diecézní charita 
Litoměřice pečovatelskou službu se 
dvěma pečovatelkami místo jedné. 
Služba je nyní plně vytížená péčí o 
klienty z celého Frýdlantska. Obdobně 
je na tom Global Partner Péče, z.ú., 
která se věnuje osobní asistenci  
u klientů vyžadujících větší podporu 
k tomu, aby mohli zůstávat doma  
ve svém přirozeném prostředí. Global 
Partner působí na území Frýdlantska 
krátce, od loňského prosince. Po více jak 
půl roce nabírání klientů a spolupráce 
s Nemocnicí Frýdlant však informuje 
o stejné situaci, jako Diecézní charita 
Litoměřice. „Aktuálně jsme na hranici 
přibírání nových klientů. I přes neustálý 
nárůst zájmu a počtu klientů však 
kapacita zůstává stejná,“ komentuje 
Marian Svoboda, sociální pracovník 
organizace.

„Je evidentní, že zájem o terénní služby 
péče na Frýdlantsku narůstá, tento stav 
průběžně sledujeme a vyhodnocujeme 
v procesu dalšího plánování sociálních 
služeb“, říká koordinátorka Lenka 
Stehnová z Mikroregionu Frýdlantsko. 
A dodává: „Se zvyšující se potřebou 
budeme ve spolupráci s poskytovateli 
postupně navyšovat potřebnou kapacitu 
péče pro území Frýdlantska.“

Na Frýdlantsku se můžete obrátit 
na tyto poskytovatele:

Frýdlant - pečovatelská služba. Působí 
na území města Frýdlant a Albrechtic 
u Frýdlantu.
Tel.: +420 724 308 178

Raspenava - pečovatelská služba 
je poskytována na území města 
Raspenava.
Tel.: +420 482 360 431, +420 721 811 296

Nové Město pod Smrkem - pečo-
vatelská služba je poskytována  
na území Nového Města pod Smrkem, 
Hajniště, Ludvíkova pod Smrkem a  
v Jindřichovicích pod Smrkem.
Tel.: +420 482 325 141, +420 607 955 767

Diecézní charita Litoměřice - pečo-
vatelská služba. Služba je dostupná  
na celém Frýdlantsku.
Tel.: +420 731 402 461

Diakonie Beránek z.s. - pečovatelská 
služba. Služba je poskytována převážně 
v Hejnicích a okolí.
Tel.: +420 776 809 952

Global Partner Péče, z.ú. - osobní 
asistence. Služba je dostupná po celém 
Frýdlantsku.
Tel.: +420 739 286 516

Více informací naleznete na webových 
stránkách frysko.cz, pod záložkou 
Stáří.    

Lenka Stehnová

koordinátor plánování sociálních služeb
Mikroregion Frýdlantsko
MAS Frýdlantsko, z.s.

Zájem o služby péče 
v domácnostech 
na Frýdlantsku roste
Shodují se na tom poskytovatelé pečovatelských služeb a osobní asistence na Frýdlantsku, které se sešly na konci 
října a hodnotili své fungování na Frýdlantsku. 
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Nová výrobní hala vznikla ve Frýdlantu 
nad kruhovým objezdem po levé straně 
ve směru na Kunratice. Je druhým 
výrobním závodem společnosti DGS 
v České republice, už od roku 1991 
firma působí v nedalekém Liberci. 
„Nově získané projekty strukturálních 
dílů pro firmy Mercedes, Audi a BMW 
rozhodly o skutečnosti, že naše původní 
plány byly z pohledu plánované výstavby 
pro budoucnost firmy zcela nevhodné. 
Hlavním důvodem byla velikost odlitků, 
z tohoto vyplývající nevhodná infra-
struktura závodu v Liberci, tím pádem 
neefektivita ve výrobě, vysoké náklady 
na výstavbu, stěhování technologií atd.  
Museli jsme tedy naše plány přehodno-
tit a učinit zásadní rozhodnutí, které nás 
logicky nasměrovalo k výstavbě nového 
závodu,“ vysvětluje výrobní ředitel 
nového závodu DGS Luboš Pfohl.  
Z detailního screeningu, který firma 

provedla v celkem 8 státech východní 
Evropy, vyplynulo, že byla ČR vybrána 
jako preferovaná lokalita i přesto, 
že nebyla pro výstavbu „nejlevnější 
variantou“. Hlavními argumenty byly: 
profitabilní závod v Liberci, disponibilní 
know how ve výrobě strukturálních 
dílů, především však kvalitní a stabilní 
personál, který byl pro úspěšné zahájení 
výroby v dostupném Frýdlantu klíčo-
vý. Vhodný pozemek a podpora státní 
správy v místě výstavby, která byla pod-
pořena podpisem memoranda dne 
9. července 2019, přesvědčily majitele 
firmy DGS, že realizace výstavby  
na zelené louce ve Frýdlantu bude 
pro budoucnost celé skupiny DGS 
správným rozhodnutím.

Už v březnu loňského roku začaly na 
místě zemní práce, které odstartovaly 
první fázi výstavby. Dne 28. dubna 

2021 pak došlo poklepáním na základní 
kámen k oficiálnímu zahájení stavby. 
Stavba rostla doslova před očima a 
za rok od slavnostního zahájení se do 
nové haly začaly stěhovat technologie a 
strojové vybavení.  Posledního června 
letošního roku proběhla kolaudace 
stavby a technologií a byl odstartován 
zkušební provoz. „Aktuálně je vše 
podřízeno testování technologie na všech 
operacích výroby strukturálních odlitků, 
které vyústí zákaznickými audity a 
následným uvolněním sériové výroby 
pro naše strategické zákazníky“ dodává 
Luboš Pfohl.

Nyní pracuje ve frýdlantské pobočce 
přibližně stovka zaměstnanců. Zaško-
lení nových pracovníků pro Frýdlant 
probíhá prozatím na libereckých 
pracovištích tak, aby zaměstnanci 
vstoupili do nového závodu se 

Ve Frýdlantu byl slavnostně 
otevřen nový výrobní závod 
společnosti DGS
Slavnostním přestřižením pásky bylo 22. září 2022 oficiálně potvrzeno zahájení provozu nové výrobní pobočky 
společnosti DGS Druckguss Systeme s. r. o., která vyrábí tlakové odlitky ze slitin hliníku a hořčíku pro automobilový 
průmysl. Závod ve Frýdlantu zahájil zkušební provoz již 30. června 2022 po kolaudaci stavby a technologií.  
V současné době zaměstnává zhruba 100 zaměstnanců, do roku 2025 by jich ve výrobních halách mělo pracovat až 
400. Cílem společnosti DGS je co nejvíce využít pracovní potenciál Frýdlantska i služeb regionu.
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zkušenostmi z aktuálního provozu.  
Další zaměstnance se firma chystá 
nabírat. 

Po dvou až třech letech pak společnost 
DGS Druckguss Systeme chystá 
stavbu druhé části komplexu. Po jejím 
dokončení má v plánu zaměstnávat 
až 400 lidí. „Přínosem finální podoby 
frýdlantské pobočky jsou pracovní 
pozice pro místní občany, kterým tak 
odpadne dojíždění do okolních měst a 
obcí. Společnost DGS Druckguss Systeme 
také plánuje co nejvíce využívat nabídky 
služeb v regionu a spolupráce s místními 
firmami,“ ujišťuje Luboš Pfohl.

Nová výrobní hala ve Frýdlantu splňuje 
požadavky EIA (Studie posuzování vlivů 
záměrů na životní prostředí). Využívá 
také, stejně jako pobočka v Liberci, 
například systém vakuové destilace 
odpadních vod, která filtruje odpadní 
vodu z technologií a navrací ji zpět  
do systému.

Firma DGS Druckguss Systeme s. r. o. 
se zabývá výrobou tlakově litých 
odlitků ze slitin hliníku a hořčíku, 
hlavními zákazníky jsou automobilky 
Daimler, Audi, BMW a další. Výhodou 
odlitků společnosti DGS jsou vynikající 
mechanické vlastnosti s nízkou hmot-
ností.

„Je malým zázrakem, že tři roky po tom, 
co tady firma DGS vykoupila pozemky, 
stojíme v hotové továrně, která je 
schopná vyrábět nejmodernější techno-
logií hliníkové odlitky. Je pro Frýdlant 
i Frýdlantsko přínosem, protože dá  
v druhé fázi práci až čtyřem stovkám lidí, 
což samozřejmě Frýdlantsku pomůže. 
Průmysl tady v 90. letech dostal hodně 
zabrat a tohle je cesta, jak Frýdlantsko 
znovu ekonomicky nastartovat,“ řekl  
při otevření závodu v té době ještě 
starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. 

„Těší mě, že se projekt nové fabriky 
povedlo zrealizovat, byli jsme společnosti 
DGS nápomocní každý ze své funkce, 
jak to šlo. Co jsme slíbili na memorandu 
splnit, jsme dotáhli. Teď je na vládě, jak 
se postaví k projektu nového silničního 
napojení Frýdlantu na Liberec, který 
je i kvůli zdejším podnikům opravdu 
důležitý,“ uzavírá v době otevření zá-
vodu místostarosta Frýdlantu Ing. Dan 
Ramzer.   

mp
Foto: mp
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Mezi technické disciplíny, se kterými 
si museli mladí žáci poradit, patřilo 
například kácení stromu do vyme-
zeného prostoru, během kterého je 
důležité co nejlépe zasáhnout kolík 
uprostřed. Dalšími disciplínami byly 
přesný řez, kombinovaný řez a podlož-
ka a nechyběla ani výměna řetězu, 
kterou mladí dřevorubci zvládli za pár 
vteřin.

Ve čtvrtek na soutěžící čekala disciplína 
odvětvování. Museli co nejrychleji a 
zároveň nejpřesněji u kmene odřezat 
zasunuté dřevěné tyče. Na své si přišli 
i diváci. Mohli se projet na traktůrcích, 
ochutnat regionální potraviny a 
zhlédnout exhibici profesionálních zá-
vodníků ve sportu s motorovou pilou 
STIHL Timbersports.

Záštitu nad Jizerským dřevorubcem 
přebral náměstek hejtmana Libe-
reckého kraje pověřený řízením resortu 
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu 
a zaměstnanosti a starosta Frýdlantu,  
Ing. Dan Ramzer.

V druhém ročníku Jizerského dřevo-
rubce se podařilo v konkurenci žáků  
z celé republiky vybojovat žákům SŠHL 
Frýdlant přední příčky. V celkovém 
pořadí družstev dokonce frýdlantští 
brali zlato. V soutěži družstev díky týmu 
SŠHL Frýdlant 2, který tvořili Lukáš Slach 
a Daniel Štichauer.

Pořadí družstev:

1.  SŠHL Frýdlant 2
2.  SLŠ a SOU Křivoklát
3.  SLŠ Žlutice
4.  SL a SOŠL Šluknov
5.  SOŠL Tvrdošín
6.  SOŠ sv. Jana Boska
7.  SŠHL Frýdlant 1
8.  ČLA Trutnov

Jizerský dřevorubec 2022
Správná technika, přesný řez i rychlost. Ve Frýdlantu vrčely motorové pily. Šestnáct soutěžících ze sedmi lesnických 
škol České republiky ve středu 19. a ve čtvrtek 20. října 2022 bojovalo v městském parku ve Frýdlantu o nejlepší 
umístění v soutěži Jizerský dřevorubec. Pořádala ji Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant.
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Pořadí jednotlivců:

1.  Karel Krátký, SLŠ Žlutice
2.  Daniel Štichauer, SŠHL Frýdlant 2
3.  Daniel Kinský, SLŠ a SOU Křivoklát

Velké poděkování patří Městu Frýdlant, 
Libereckému kraji, Lesům České re-
publiky, Regionální agrární radě Libe-
reckého kraje a sponzorům, kteří pod-
pořili doprovodný program.

Pohár pro vítězné družstvo vyrobili žáci 
z Glassschool – Vyšší odborná škola 
sklářská a Střední škola, Nový Bor.    

Ing. Miroslav Kudrna
ředitel Střední školy hospodářské a 
lesnické Frýdlant

Foto: Marek Sekáč
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V již zmíněný den se začalo s přípra-
vou a výzdobou sálu v dopoledních 
hodinách, aby se stihlo přichystat vše 
potřebné s dostatečným předstihem. 
Sál vyzdobený balónky, které si po 
skončení akce mohli naši nejmenší 
odnést jako krásnou vzpomínku, se 
již od brzkých ranních hodin těšil na 
odpoledne plné zábavy, her, zají-
mavostí, výborného jídla a pití. 

Po sobotním obědě, v 13.00 hodin, což 
byla oficiální hodina začátku akce, se 
začal sál postupně naplňovat malými 
návštěvníky, jejich doprovody a rea- 
lizátory jednotlivých zábavných dis-
ciplín. 

Odpoledne začalo akčně, a to ukázkou 
zápasu profesionálního zápasníka 
K1 v těžké váze, držitele pásu profe-
sionálního mistra Evropy a mistra 
Evropy, Davida Vinše. S bojovými spor- 
ty začal v 9 letech, a to konkrétně  
s řecko-římským zápasem. Poté propadl 
boxu, stal se juniorským mistrem 
ČR, vítězem několika mezinárodních 
turnajů a reprezentantem ČR. Při ná-
zorných ukázkách “boje“ bylo v sálu 
naprosté ticho a především malí chlapci 
měli oči navrch hlavy z toho, jak se jim 
ukázka bojových sportů líbila. Uvidíme, 
zdali se z nějakého malého diváka 
nevyklube někdy v budoucnu fighter 
jako je pan Vinš.

O následující pokračování programu se 
neméně úspěšně postarala organizace 
JZ Racing Frýdlant, která předvedla 
výměnu kola u auta, přičemž si to  
v následujících minutách mohli všichni 
zúčastnění vlastnoručně vyzkoušet a to 
rovnou na čas. 

Nechyběla ani ukázka zbraní a taktické 
výstroje armádních nadšenců z klubu 
Airsoftu Liberec pro starší a pokročilejší,  

Podzimní rozloučení s létem 2022
Takřka každoročně se koná v našem starobylém městečku Frýdlant akce pro naše nejmenší, nazvaná Rozloučení 
s létem. Ani tento rok nebyl díkybohu výjimkou, a ač se datum několikrát posouvalo kvůli nepřízni počasí a její 
realizátoři počali býti trošičku nervózní, nakonec se akci podařilo zrealizovat později, leč přeci, již v podzimním 
kabátku, v zastřešeném prostředí sálu Beseda v sobotu dne 2. 10. 2022.
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aby si vše mohli i vyzkoušet a zeptat 
se na to, co je zajímá ohledně této 
problematiky.

Aby se dostalo na všechny věkové ka-
tegorie a trochu se odlehčilo od boje, 
zbraní a technických vymožeností, 
nemohlo chybět představení toho, který 
rozesmává dětské publiku od nepaměti, 
klauna. V našem případě to byl klaun 
Cucíno. Se svým věrným druhem 
sněhulákem Olafem se postarali o 
zábavu nejen pro ty nejmenší, protože 
tancování, kouzla a bublinková show 
potěšila a chytla u srdce i nejednoho 
odrostlejšího návštěvníka. Mnozí se 
po skončení této show mohli nechat 
zvěčnit s Olafem ve fotokoutku a mít tak 
nezapomenutelnou vzpomínku na toto 
sobotní odpoledne.

Mezi jednotlivými vystoupeními rea-
lizátorů programových bloků se „dis- 
kotékovalo“ jako o život, a to pod 
taktovkou DJ Pierra, který se celé 
odpoledne výtečně staral o hudbu a 
moderování celého průběhu odpo-
ledne. O občerstvení se starala orga-
nizace Ceebius Gym a Kavárna Vločka.

Neboť se náš Frýdlant pyšní tanečním 
klubem CO Dance Company, tak ani 
ten nemohl chybět na akci pro děti a 
nám všem předvedl názornou ukázku 
několika tanečních stylů, přičemž 
lidé nepřestávali tleskat upřímně a  
s nadšením.

Krásné sobotní odpoledne bylo nabyto 
představeními, akčními, zábavnými, 
poučnými i motivujícími naše děti tak, 
aby se nenudily a hlavně měly možnost 
se důstojně a zábavně rozloučit s létem, 
přičemž přítomnost sněhuláka Olafa, 
již chtě nechtě nechala tušit, že nástup 
paní zimy se nezadržitelně blíží.

Velké díky patří kromě všech, co se na 
této akci podíleli, i našim sponzorům a 
městu Frýdlantu, bez jejichž podpory by 
se tato báječná akce pro naše nejmenší 
nemohla uskutečnit.   

Děkujeme
Za spolek Ceebius Gym 
Lenka Kučerová
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V rámci studia Univerzity třetího věku 
jsme ve spolupráci s organizátorem, 
zapsaným spolkem Umíme si pomáhat a 
Krajskou vědeckou knihovnou v Li-
berci v úterý 18. října 2022 po druhé 
přednášce v rámci semestrálního 
studia vyrazili v početné skupině 
senior studentů z Frýdlantu a také 
senior studentů z Hrádku nad Nisou  
na literární procházku městem Frýdlant 
s literárními historiky Mgr. Markem 
Sekyrou a Mgr. Františkou Dudkovou 
Párysovou. Ti byli dobově oblečení a 
měli pro nás připravenu trasu v délce 
necelých šesti kilometrů a celkem pěti 
zastavení na zajímavých místech města 
Frýdlant. 

Povídali nám o některých literárních 
autorech, kteří se ve Frýdlantu naro-
dili, nebo jsou jejich životy nějakým 
způsobem protkány se samotným 
Frýdlantem nebo jeho okolím. První 
zastavení bylo u zámku a povídání o  
J. Benneschovi, A.F. Resselovi, F. Kaf-
kovi, o K. Světlé a zmíněno bylo také 
několik pověstí o zámku. 

Druhé zastavení jsme měli u Pomníku 
Julia Krause, Franze Mohaupta a Hein-
richa Ehrlicha (u kostela), a tam byla 
věnována pozornost i J. Krausovi, 
také Pověsti o Kateřině z Redernu.  
V Děkanské ulici u kašny byla zmíněna 
zkazka o vodním mužíkovi z kašny. 
Procházka pokračovala na náměstí, a 
tam se literární vzpomínka zaměřila 
na autory G. Menzela, J. Krause,  
F. Kafku, a také byly přiblíženy 
pověsti Na panské zvůli a Pekelný 
pes. Na našem zastavení na frýdlant- 
ském náměstí s k naší veliké skupině 
senior studentů přidali a poslouchali 
zajímavý výklad také lidé, kteří v ten 
moment posedávali ve venkovní kavá-
renské zahrádce. Dokonce jeden pán 
z kavárny poodešel, aby lépe slyšel, a 
potom po této minipřednášce také 
zatleskal.  

Další zastavení potom bylo v ulici 
Lužická č.p. 770, a povídání o  
J.  Helbigovi. Zmíněna byla pověst 
Ohnivý mužíček, a také ukázka 
Gravitace od J. Štětiny. A literární 
toulka pokračovala dále do kopců 
nad Frýdlant, odkud byl dokonalý 
výhled na město a zámek a mohli jsme 
si vychutnat překrásnou barevnou 
kompozici Jizerek, do kterých slunce 
upínalo svůj říjnový paprsek. 

Senioři se dozvěděli mnoho nových 
informací ze života těchto autorů, a také 
měli možnost poslechnout si některé 
úryvky z jejich děl, či poslechnout si, jak 
vznikly některé pověsti.  

Další literární procházka je plánována 
na 29. listopad 2022, a to do města 
Hodkovice nad Mohelkou. Už teď se 
všichni moc těšíme, co zajímavého 
si literární historici Marek Sekyra a 
Františka Dudková Párysová pro nás 
připraví, a co nového se dozvíme o 
autorech působících na Hodkovicku a 
Českodubsku. Literárních procházek se 
mohou účastnit nejen senioři studující 
VU3V, ale i další kdo by měli zájem o 
tyto poutavé literární toulky po našem 
kraji. V případě zájmu o bližší informace 
je možné kontaktovat se s Ing. Barbarou 
Vítkovou (+420 724 326 684).   

Připravila Barbara Vítková 
ředitelka org. Umíme si pomáhat, z.s., 

Literární toulky Frýdlantem 
s Markem a Františkou
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„Všichni nově přivítaní občánci se narodili 
od dubna do července tohoto roku,“ říká 
matrikářka Městského úřadu Frýdlant 
Ivana Sitzberger. 

„Mezi občany města jsme tentokrát přivítali 
Evelínu Přibylovou, Olivera Neumana, 
Vanessu Davidovou, Patrika Mazánka, 
Elizabeth Šrámkovou, Elenu Bednářovou, 
Barboru Petrýdesovou, Ninu Tomáškovou, 
Teodora Kotlárika, Rozálii Mikyskovou, 
Anastázii Drapákovou, Theodora Ramzera, 

Čeňka Votavu, Veroniku Drozdovou a 
Elenu Tesařovou,“ vypočítává v té době 
ještě místostarosta města Frýdlant Dan 
Ramzer. Dětem i jejich rodičům popřál 
zdraví, spoustu lásky a štěstí.

„Každé z dětí dostalo kromě pamětního 
listu také plyšovou hračku a maminky 
květinu. Děti i rodiče si pak odnesli z vítání 
i dárkový balíček od Městské knihovny 
Frýdlant, která se zapojila do projektu 
S knížkou do života. Ten má pomoci 

vzbudit u dětí od dětství zájem o knihy. 
Balíček obsahoval leporelo pro miminka 
a knihu pro rodiče,“ říká matrikářka Ivana 
Sitzberger.

Slavnostní událost doprovodily zpěvem 
a recitací děti z mateřské školy v Sídlištní 
ulici.  

mp
Foto: Jaroslav Appeltauer

V obřadní síni bylo 17. září 
přivítáno 15 nových občánků
Patnáct nových občánků Frýdlantu bylo v sobotu 17. září 2022 slavnostně přivítáno v obřadní síni frýdlantské 
radnice. Jednoznačně přitom převažovala děvčátka nad chlapci. Mezi nové občánky jich v té době ještě  
místostarosta Frýdlantu Dan Ramzer přivítal deset, chlapců pak jen pět. 
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Rušné dopoledne zažili ve čtvrtek  
6. října žáci základní školy v Purkyňově 
ulici ve Frýdlantu. Krátce po půl desáté 
se Frýdlantem rozezněla siréna a 
na operační středisko Hasičského 
záchranného sboru Libereckého 
kraje byl nahlášen požár ve čtvrtém 
nadzemním podlaží základní školy  
v Purkyňově ulici. Ohlášeno bylo 
zahoření učebny žáků deváté třídy, do 
které se oheň rozšířil z chemického 
kabinetu. Na místo byly ihned vyslány 
jednotky profesionálních i dobrovol-
ných hasičů z Frýdlantska a také hasičský 
žebřík ze stanice Liberec. Vše v rámci 
předem připraveného cvičení HZS 
LK. „Cvičení bylo předem naplánováno. 
V první fázi během něj došlo k evakuaci 
všech dětí z objektu prostřednictvím 
pracovníků školy, následovala záchrana 
přibližně 30 osob ze třídy, kde požár za-
mezil úniku dětí a jejich učitelky po scho-
dišti. Záchrana těchto osob probíhala 
prostřednictvím automobilového žebříku 
30 jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
Frýdlant a automobilového žebříku 42 
profesionální jednotky stanice Liberec,“ 
vysvětluje vedoucí cvičení a velitel 
jednotky HZS LK stanice Raspenava  
Bc. Stanislav Socha. 

Děti o cvičení předem nevěděly a tak byl 
jejich úprk ze školy autentický. „Dětem 
jsme dopředu nic nehlásili, ve chvíli, 
kdy cvičení začalo, jsme jen informovali 
rodiče, aby nebyli zděšení a věděli, co se 
děje,“ říká ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant 
Mgr. Bc. Petr Kozlovský. Škola provádí 

nácvik evakuace dětí pravidelně, takto 
ozvláštněný cvičením hasičů je však 
jen jednou za několik let, když je škola 
zařazena do plánu odborné přípravy 
HZS LK pro daný rok.   
mp
Foto: mp, HZS LK

Evakuace školy a děti zachraňované 
hasičským žebříkem – na Purkyňce 
cvičili hasiči
Požár učebny ve čtvrtém nadzemním podlaží základní školy v Purkyňově ulici ve Frýdlantu, který se rozšířil  
z chemického kabinetu do třídy s dětmi, řešili ve čtvrtek 6. října 2022 profesionální i dobrovolní hasiči z Frýdlantska 
a z Liberce. Naštěstí šlo jen o taktické cvičení Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, které skončilo 
bez zranění dětí, zaměstnanců školy či hasičů. Děti o zásahu předem nevěděly a tak si procvičily evakuaci pod 
vedením svých kantorů a žáci deváté třídy se navíc ze třídy dostávali pomocí automobilových žebříků a přenosných 
evakuačních vaků. 
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Třetí zářijová sobota každoročně patří 
tradičnímu pochodu s Dobrodružnou 
plavbou. Letošní ročník byl tentokrát 
tematicky zaměřen na pirátský svět. Ani 
teploty nepřesahující 10 ˚C neodradily 
na osmdesát malých pirátů spolu s jejich 
rodiči nebo prarodiči od dobrodružství 
při plnění všelijakých úkolů, které 
pro ně byly připraveny na vyznačené 
trase. Ta vedla od Purkyňky přes různá 

Dobrodružná plavba 2022
stanoviště k Domu dětí a mládeže.  
Za účast a splnění všech úkolů dostaly 
děti tašku s logem našeho spolku a  
v ní pár dárečků, poukázku na párek  
v rohlíku a nafouklý balonek. Každý, kdo 
měl masku či oblek piráta ještě získal 
malou pozornost navíc. Nechybělo 
losování z pirátské truhly o zajímavé 
ceny, kde každý „penízek“ měl svoji 
hodnotu v podobě autíčka, panenky či 
sady na tvoření.

Opět se potvrdilo, že ty, co si chtějí užít 
zábavu a dobrodružství, neodradí ani 
nevlídné počasí. Za rok se budeme těšit 
opět na viděnou.

Poděkování patří i našim dlouholetým 
sponzorům.   

Spolek Domeček Frýdlant, z. s.
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Příspěvek Libereckého kraje je rozdě-
len do tří dotací. 

1) „Pořízení a doplnění věcných 
prostředků PO v souvislosti s DN, 
Frýdlant (U3)“

Předmětem dotace bylo pořízení 
věcných prostředků v souvislosti s do-
pravními nehodami pro členy JSDH 
Frýdlant. 

-  Dodavatel SDH plus, s.r.o 
- Celkové náklady 54 336,- Kč
-  Dotace z LK 27 168,- Kč
-  Z rozpočtu města 27 168,- Kč 

Hasiči konkrétně získali:
• 1 ks nástroje na řezání lepených  skel 

vozidel
• 1 sadu ochranných dek  

s magnety 
• 1 ks nouzové zástrčky  -   

EMERGENCY PLUG
• 1 sadu zábleskový světel   

synchronních (sada 6 ks) 
• 1 ks clony nehodové mobilní 

2)  „Pořízení a obnova ochranných 
prostředků PO, Frýdlant (U2)“

Pořízení ochranných prostředků pro čle- 
ny jednotky je nutné z důvodu opotře-
bení současných a proběhne do 30. 11. 
2022. 

-   Dodavatel 4FIRE, s.r.o 
-   Celkové náklady 182 438,- Kč
-   Dotace z LK 91 219,- Kč
-   Z rozpočtu města 91 219,- Kč 

V souvislosti s touto akcí bude dodáno:  

• 8 párů zásahových rukavic (výměna  
  poškozených nebo zastaralých typů)
• 8 ks ochranných kukel                                                    
• 4 páry zásahové obuvi                                                    
• 2 ks zásahové přilby 
• 4 kompletní zásahové obleky 
     vícevrstvé 

3)  „Pořízení a doplnění věcných 
prostředků PO, Frýdlant (U6a)“ 
Pořízení a předání nejdéle do 30. 11. 
2022. 

-   Dodavatel                                  4FIRE, s.r.o 
-   Celkové náklady                     106 801,- Kč
-   Dotace z LK                                53 400,- Kč
-   Z rozpočtu města                      53 401,- Kč 

V rámci této akce budou dodány 
následující věcné prostředky:  

• 2 ks kovových sběračů sorbentu  
s teleskopickou násadou  

• 3 ks plastových sudů s uzavíratelným 
víkem o objemu  60l                                                   

• 1 ks detektoru plynů a par  
v provedení Ex se 4 senzory  
(0₂, CO, H₂S, LEL – výbušné plyny)                                                    

• 1 ks detektoru (amoniak – čpavek) 
BW GasAlert Extreme NH₃

• 1 ks motorové pily řetězové Stihl  
MS 661

• 2 ks Integrální dřevorubecké přilby
• 2 ks protiprořezových kalhot  

s náprsenkou, včetně blůzy    

mp
Foto: SDH Frýdlant

Frýdlantští dobrovolní hasiči 
získali z Libereckého kraje 
dotaci na vybavení a výstroj
Liberecký kraj podpořil třemi dotacemi frýdlantskou Jednotku sboru dobrovolných hasičů. Dotace pocházejí 
z dotačního fondu Libereckého kraje, programu 1.1 - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. 
Frýdlantští hasiči díky němu dostali, či do konce listopadu dostanou, například kompletní zásahové obleky, zásahové 
boty, rukavice, přilby, motorovou pilu nebo dřevorubecké přilby. Celkem získá jednotka frýdlantských dobrovolných 
hasičů od kraje příspěvek na věcné a ochranné prostředky více než 171 tisíc korun, zbylé náklady ve stejné výši, tedy 
50 % nákladů, uhradí ze svého rozpočtu Město Frýdlant. 
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Omítaná výklenková kaplička stojí na 
levé straně silnice vedoucí z Frýdlantu 
do Poustky, v blízkosti hřbitova. Podle 
soupisu památek frýdlantské farnosti 
byla zřízena Bernardem Voytem, 
bývalým obchodníkem ve Frýdlantu a 
nesla obraz s výjevem Nejsvětější 
Trojice. Podle datace na klenáku byla 
zřízena v roce 1776.

Drobný zděný, hladce omítaný, bíle 
natřený objekt s hlubokou půlkruhově 

výklenková kaplička, Frýdlant 
Paměť v krajině Trojzemí, 100260207 Drobné památky Frýdlantsko

Číslo památky: 18
Název památky: výklenková kaplička, Frýdlant 
Umístění památky: WGS84 (GPS): N = 50°55‘57‘‘ E = 15°3.0‘53‘‘

zaklenutou nikou na čelní straně vrcholí 
vysokým latinským křížem. Hluboký 
centrální výklenek lemují dva pilastry 
s výraznými patkami a hlavicemi, které 
plynule přecházejí v římsy. Nad nikou 
je situovaný výrazný klenák s datací.  
Nad ním je osazen nástavec, do nějž 
je zapuštěn kovový kříž. Po stranách 
klenáku je latinský nápis. V pravé horní 
části soklu je rytý nápis s informací o 
obnově kapličky v roce 2004.

Tvaroslovím a dobou vzniku je kaplička 
blízká kapli, která je součástí křížové 
cesty na Křížovém vrchu ve Frýdlantu.

Nejsvětější Trojice bývá zobrazována 
většinou tak, že Bůh Otec je stařec 
s dlouhým vousem a trojúhelnou 
svatozáří, Syn - Kristus na kříži a Duch 
svatý jako holubice. Toto zpodobení 
vychází z nauky, že Bůh je jedné 
podstaty, a přece ve třech osobách.   

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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Drobné památky Frýdlantsko  
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Později bylo jádro použito jako podstavec pro květinovou výzdobu. Objekt dodnes netrpělivě čeká na 
svou obnovu. 
 
 
 

Foto: Radek Petrášek
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V červnu jsme přivítali na besedě 
Městskou policii Frýdlant. Velitel 
strážníků Petr Šantavý a jeho kolegové 
nám představili psího parťáka a 
pohovořili o činnosti městské policie 
v našem městě. Seniorům, kteří jsou 
v dnešním světě snadnou kořistí pro 
nekalé živly,  dali pár rad a tipů, jak se 
před nimi chránit. Na radu strážníků 
jsme zájemcům nainstalovali na dveře 
bezpečnostní řetízky. Pomoc městské 
policie Frýdlant jsme také hned využili 
i v praxi, protože v čase besedy se 
porouchal výtah a tak společnými 
silami vynesli paní na vozíku do II. patra.

Jednou za měsíc nás pravidelně 
navštěvuje pan Petr Hihlán, který 
poutavě vypráví o svých cestách a 
zážitcích a doplňuje povídání krásnými 
fotografiemi. Z besed máme radost.

Nezapomínáme ani na sport a občas 
si zahrajeme pétanque. Přitom si 
užijeme spoustu legrace a radosti.

Další zajímavou návštěvou byla Pharm. 
Dr. Pavla Puldová.  Se svou kolegyní 
pohovořila na téma „alzheimer“, roze-
brala příčiny, průběh a prevenci této 
choroby. Předala našim posluchačům 
malé dárečky a pro zájemce objednala 

Pestrý život v Domově 
s pečovatelskou službou  
Frýdlant

pracovní listy na procvičení mozku a 
paměti.

Zapomenout nesmíme na hudební 
vystoupení Karla Zimy, který nám 
přišel zahrát na harmoniku a zazpívat 
české lidové písně. Našim babičkám a 
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dědečkům se produkce natolik líbila, 
že jsem požádala pana Zimu, zda by 
nepřišel zahrát pro širší veřejnost a  
na 26. 10. jsme pronajali restauraci 
Beseda. Paní Lenka Kutilová zorga-
nizovala na jednu zářijovou neděli 
velmi zajímanou přednášku na téma 
„Reflexní terapie pro každý den“ s paní 
Ing. Hanou Fedor Smejtkovou. Vyslechli 
jsme si osobité životní rady a názory, 
vyzkoušeli pár triků a cviků, které si 
můžeme sami denně aplikovat. Moc 
děkujeme.   

Pavlína Sommerová
vedoucí 
Střediska sociální péče Frýdlant
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Gymnázium Frýdlant 

Dne 24. září 2022 byl v městském parku 
uspořádán již 5. ročník charitativního 
běhu Boříme bariéry, který byl v letoš-
ním roce součástí 75. výročí Gymnázia 
Frýdlant. Pořadatel akce byl tým Světové 
školy Gymnázia Frýdlant.

Akce se konala od 9 hodin a byly při-
praveny dva okruhy.  Okruh v délce 1 km 
byl určený pro děti, pro maminky 
s kočárky a handicapované účastníky.  
Na něm se startovalo v 10 hodin. Druhý 
okruh, 5 km dlouhý, startoval o 15  
minut později od místního kina. Šlo o 
nový okruh, připravený pro letošní rok. 
Vedl přes Křížovou cestu, kurty, kolem 
učiliště, zimního stadionu a končil  
v parku. 

Běhu se na obou okruzích zúčastnilo 
přes 100 běžců. Muži, ženy, malé i velké 
děti.  

Vítězi letošního ročníku v mužské kate-
gorii se stali Marek Čumpelík, který si 
doběhl pro zlato, dále Jan Ramzer, jenž 
obdržel krásné stříbro a Ondřej Kučera, 
který získal bronz.

V kategorii žen se na prvním místě 
umístila Monika Kapletová, druhá 
doběhla Martina Košková a třetí byla 
Jana Rissová. 

Letos však byli ještě dětské kategorie, 
které měly také své vítěze. V kategorii 
starších dětí se jako první umístila 
Sofie Rosenbaumová, druhý byl Tomáš 
Dembický a třetí doběhla Hanka 
Šedová. V kategorii mladších dětí 
doběhl první Kryštof Kutílek, druhý 
Vojtěch Rosenbaum a třetí byla Amálka 
Vojtasová. 

V letošním ročníku běhu se vybrala 
částka 10 545 Kč, která bude předána 
našim partnerům, Jedličkovu ústavu a 

Domovu Raspenava. Ti peníze využijí  
na materiály do dílen a nové rehabi-
litační pomůcky.

Roli hlavního organizátora letos měla 
Karolína Lenhartová, která spolu-
pracovala společně se zakladatelkami 
běhu, Veronikou Prášilovou a Barbo-
rou Macháčkovou. Pomoc a podporu 
běhu vyjádřil i ředitel gymnázia Pavel 
Čumpelík. Další zásluhy si však připisují 
i místní hasiči, kteří poskytli stany a 
posezení, městská policie, která 
zajišťovala bezpečnost běžců na silnici, 
Červený kříž, fotografové, pan Buřita a 
pan Štryncl, kteří měli na starost 
časomíru, a velké poděkování patří také 
všem dobrovolníkům.

V příštím roce se s vámi těšíme na vi-
děnou!   

Tým Světové školy gymnázia Frýdlant 
Autor článku: Karolína Lenhartová

Boříme bariéry 2022

Občanská kronika
září 2022

Jiřina Mervová
Jaroslav Duchoň

Úmrtí
Petr Smrčka
Jan Bartoš
Nela Sluťáková
Darek Maryško
Patrik Richtermoc
Tomáš Zelenka
Gabriela Krulišová

Narození Sňatky
Milan Listopad + Miluše Procházková
Jan Peš + Radmila Zelenková
Petr Mašek + Petra Kracíková
Kamil Socha + Zlatka Konkusová
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SŠHL Frýdlant

Druhý ročník kurzu ukončení základní-
ho vzdělání pro mladistvé i dospělé, 
kteří skončili základní školu v nižším než 
devátém ročníku a nemají tak ukončené 
základní vzdělání, začal 7. října ve Frýd-
lantu. Jde o projekt v Libereckém kraji 
ojedinělý a i v rámci republiky je nabízen 
povětšinou základními školami. Střední 
škola hospodářská a lesnická Frýdlant  
je jedinou střední školou, která ho  

v rámci republiky nabízí. Do kurzu se 
přihlásilo 13 žáků. Obsahem kurzu 
je učivo 9. ročníku základní školy a 
opakování učiva nižších ročníků 
druhého stupně základní školy v před- 
mětech, kde je návaznost učiva ne-
zbytná k pochopení nové látky.

Kurz je organizován jako dálkové 
studium v rozsahu jednoho dne 
konzultací každých 14 dní v období 

říjen 2022 až květen 2023. Kurz k do-
končení základního vzdělání probíhá 
v prostorách Střední školy hospodář-
ské a lesnické Frýdlant, kombinuje 
výuku ve škole, poznávací výlety a 
online vzdělávání ve spolupráci s Místí 
akční skupinou Frýdlantsko, z.s (MASiF) 
prostřednictvím jejího volnočasového 
klubu Free-club.  

Jediná střední škola v republice, 
kde si mohou zájemci doplnit  
základní vzdělání, je ve Frýdlantu

Zadržování 
vody 
v krajině
Přerušení odvodňovací zařízení a vy-
budování tůní, to byla náplň jednoho 
praktického výcviku žáků 1. ročníku 
Ekologie a životní prostředí. Terénního 
cvičení se účastnil i Václav Židek – radní 
Libereckého kraje.  

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | listopad 2022

23



SŠHL Frýdlant

Liberecký kraj plánuje velkou investici 
do elektromobility. Naše škola získá 
dva elektromobily (osobní automobil a 
vícemístný osobní vůz) a nabíjecí stanici 
v celkové hodnotě 2 a půl milionu  
korun. Postupně se ve školním auto-
parku objeví vozidla na elektrický 
pohon. V tuto chvíli se posuzuje areál 
pracoviště Bělíkova a možné využití 
fotovoltaické elektrárny na střechách 
budov školy.  

Elektromobily a dobíjecí stanice

Svatý Václav je patronem českého piva 
už od dob Karla IV. Snad i z těchto dob 
se zachovalo žehnání sládka. Když se 
přidávají ve spilce do piva kvasnice, říká 
se „Dej Bůh štěstí!“

Slavnostním naražením sudů odstar-
toval ve středu 28. září 2022 v pivovaru 
Albrecht prodej školních piv, které 
byly uvařeny z chmele vypěstovaného 
na naučné zemědělské stezce Střední 
školy hospodářské a lesnické Frýdlant. 
Slavnostního narážení sudů se školním 
pivem Hospodář 12° se vedle majitele 
pivovaru Marka Vávry a ředitele SŠHL 
Frýdlant Miroslava Kudrny zúčastnili 
také hejtman Libereckého kraje 
Martin Půta, v té době ještě starosta 
Frýdlantu Jiří Stodůlka a místosta-
rosta Dan Ramzer. Školní pivo je  
v prodeji čepované i lahvované v pivo- 
varu Albrecht a v prodejně SŠHL 
Frýdlant. K dostání je také Čeledín 11°.  

Školní piva byla uvařena z chmele 
odrůdy poloraný žatecký červeňák, 
který zástupci školy, pivovaru, města 

Frýdlant, Libereckého kraje a rodičů 
žáků SŠHL Frýdlant sklízeli 1. září 2022. 

Slavnostním naražením sudů  
odstartoval prodej školních piv
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SŠHL Frýdlant

Ve středu 21. září 2022 proběhlo  
v areálu Střední školy hospodářské a 
lesnické Frýdlant cvičení Policie ČR  
s názvem „Aktivní střelec“. Cvičení všem 
přiblížilo reálnou situaci napadení ško-
ly a to včetně střelby, držení rukojmích 
či vážných zranění civilistů. Toto 
taktické cvičení je reakcí na několik 
podobných útoků ve světě, kdy došlo  
k napadením veřejných budov, při nichž 
padli za oběť dospělí i děti. Cvičení 

je zkouškou spolupráce a vzájemné 
koordinace složek integrovaného zá- 
chranného systému. Cvičení bylo tema- 
ticky zaměřené na problematiku střel-
by ve školských zařízeních s velkým 
počtem zraněných osob, jeho cílem 
bylo ověřit postupy Policie ČR při vzniku 
mimořádných událostí tohoto typu a 
ověřit součinnost složek Integrovaného 
záchranného systému, zejména jejich 
flexibilitu, rychlost a včasnost zásahu a 

v neposlední řadě i taktiku celého 
zásahu. Cvičení se kromě policie a 
zdravotnické služby účastnili jednotky 
dobrovolných hasičů a profesionálních 
hasičů Hasičského záchranného sboru 
Libereckého kraje.  

Ing. Miroslav Kudrna
ředitel
Střední školy hospodářské a lesnické 
Frýdlant

Cvičný útok na školu nacvičovali 
záchranáři, policisté a hasiči 
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Velmi rádi Vás touto cestou seznámíme 
s akcemi, kterých jsme se během měsíce 
října zúčastnili, a které jsme taky tak 
trochu vymysleli.

4. října odjela skupinka 4 žáků s panem 
učitelem Husákem reprezentovat náš 
sportovní oddíl Handisport Frýdlant 
do Jablonce nad Nisou na Mistrovství 
České republiky v přespolním běhu, 
který organizoval Český svaz mentálně 
postižených sportovců. Závodů se 
zúčastnili starší žáci David Bari, Michal 
Kilic a Václav Cerman, dívky v kategorii 
starších žákyň reprezentovala Karolína 
Hlaváčová. A právě ona a Václav Cerman 
se postarali o největší úspěch naší malé 
výpravy a ve svých kategoriích zvítězili, 
Václav dokonce s velkým náskokem 
na druhého běžce v pořadí. Za krásný 
výkon a umístění gratulujeme! 

Žáci 7.-9. ročníku se ve čtvrtek 13. 10. 
2022 s výchovnou poradkyní paní 
Boreckou a metodičkou prevence paní 
Poláčkovou vydali do Liberce na veletrh 
vzdělávání EDUCA, který je vítanou 
příležitostí se seznámit s možnostmi 
dalšího studia či pracovního uplatnění 
po skončení povinné školní docházky. 
Někdy je rozhodnutí co dál po škole 
složité, a tak se možnost vidět, zeptat 
se, vyzkoušet si, vždycky hodí. 

Říjen je už devátým rokem měsícem, 
kdy se konají 3 dny dobrovolnických 
aktivit sdružených v projektu 72 
hodin. Vyjma jednoho ročníku se naši 
žáci každoročně zapojují a v letošním 
roce tomu nebylo jinak. Projekt je 
příležitostí pomáhat potřebným, 
svému městu, obci, zvířátkům, přírodě. 
V minulosti jsme v rámci tohoto 
projektu vysazovali i stromy, pečlivý 
čtenář si jistě vzpomene na dvě lípy 
u mostu u řeky Smědé, které rostou a 
snad budou růst a krášlit tento kout 
Frýdlantu dlouhé roky. Nejčastěj-
šími aktivitami, které jsme zvolili i  
pro letošní rok, je pak úklid vybraných 
lokalit města od odpadků, sbírka pro 

Říjen – měsíc plný akcí
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útulek v Krásném Lese, její předání a 
venčení čtyřnohých kamarádů a pak 
také, když to situace dovolí, návštěva 
u seniorů v Domově U Spasitele, kde 
děti starším spoluobčanům zazpívají, 
zarecitují nebo zatančí. Letos děti 
vyrobily jako dárečky barevné papírové 
dráčky a vzaly s sebou karty a deskové 
hry. Dopoledne tak zpestřily seniorům 
nejen zábavným vystoupením, ale i 
soutěžením v pexesu nebo Člověče 
nezlob se… A došlo i na domluvu po- 
dobnou návštěvu uskutečnit každý 
měsíc, takže brzy nashledanou. Pro-
gram s dětmi připravily paní učitelky 
Cermanová a Kesnerová.

Skupinka dětí se vydala s paní učitelkou 
Žaludovou s výtěžkem sbírky pro opuš-
těné pejsky a kočičky do Krásného 
Lesa, kde byla sbírka předána a pro 
potěchu obou stran, dětí i pejsků, došlo  
na společnou vycházku. A aby to 
kočičkám nebylo líto, tak se aspoň 
pochovaly v náručí.

Dvě skupinky dětí potom vyšly do okolí 
školy, zejména podél cesty na Krásný 
Les, v zámeckém parku a v okolí Křížové 
cesty a také okolí cesty od zimního 
stadionu ke garážím na sídlišti, kde 
sbíraly odpadky a snažily se uklidit 
vybraná místa. Tato činnost patří 
mezi ty, které jsou zapotřebí neustále, 
protože je stále velké množství lidí, 
kterým je jedno, kam co odhodí. Nám  
to jedno není, my chceme vést děti  
k péči a starost o přírodu. Akci zajišťo-
valy paní učitelky Borecká, Poláčková, 
Válková, Hofmanová a pan učitel Husák.

V den konání projektu se ještě ve Frýd-
lantu konal i Memoriál Jaromíra Mráze, 
který organizuje ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant. 
I nám bylo ctí se zapojit mezi běžce i 
chodce (zapojily se i děti ze speciálních 
tříd) a přispět svými metry a kilometry 
k uctění památky významného frýd-
lantského pedagoga. Těšíme se zase  
za rok.

Školní práce je ale především o 
vzdělávání, a tak nesměla zůstat pozadu 
ani řádná výuka. To jak to dětem jde  
v českém jazyce, matematice a dalších 
předmětech, nám zhodnotila návštěva 
České školní inspekce a věříme, že 
většina dětí i pedagogové svou práci 
zvládají a odvádějí dobře. Vzdělání je 
důležité a je třeba to dětem vštěpovat 
od první třídy až do dospělosti. Po-
třebují k tomu naši pomoc a péči a někdy 
potřebují tu výuku prostě zpestřit a 
odlehčit. Proto sportujeme, zpíváme, 
tvoříme a setkáváme se. Věříme, že i 
listopad bude stejně pestrý jako říjen. 

Mgr. Jaroslava Smolová
ředitelka
ZŠ speciální
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Slavnostní zahájení proběhlo v pátek 
14. října, kde paní učitelka Coufalová 
v úvodním proslovu zmínila vzpo-
mínku na nezapomenutelného učitele 
Jaromíra Mráze, který podobné akce 
organizoval pro své žáky. Z důvodu 
nemoci, k naší lítosti, se této akce 
nemohla zúčastnit manželka tohoto 
učitele, paní Hana Mrázová. Proto 
tento tradiční 24 hodinový běh zahájila  
v půl deváté bývalá paní učitelka Hana 
Gamperová, dlouholetá kolegyně a ka-
marádka Jaromíra Mráze, slavnostním 
přestřižením startovní pásky.

Úvodní první kolo s transparentem 
oběhli nejstarší žáci ZŠ Bělíkova, tedy 
děti z 5. A a 5. B. K nim se pak přidaly 
další třídy a během celého dopoledne 
se tu vystřídalo 35 kolektivů ze všech 
pracovišť naší základní školy. K nim se 
připojili i malí vytrvalci z mateřinek.

Dopolednem však běh neskončil. 
Mnohé děti, jejich rodiče, kamarádi, 
přátelé školy i další sportovci se tu 
střídali po celé odpoledne, večer, noc 
až do rána, kdy byl po dvaceti čtyřech 
hodinách Memoriál v 8.30 zakončen 
společným během posledního kola.

Každý účastník z řad dětí si mohl odnést 
sladkou odměnu a společně s dospělými 
i pamětní náramek v oranžové barvě. 
Pro všechny zúčastněné byl zajištěn 
teplý čaj a výborný guláš na posilněnou, 
který pro nás připravili studenti SŠHL 
Frýdlant.

Celkem se Memoriálu zúčastnilo 761 
dětí, 123 z mateřských škol a 638  
ze základních škol Bělíkova, Husova a 
Purkyňova. Společně dokázaly oběh-
nout fotbalové hřiště 14 259 krát. Je to 
neuvěřitelných 4 562 km a 880 m. 

Velmi nás potěšilo, že se účast veřejnosti 
oproti minulým rokům zvýšila a tuto 
akci přišlo podpořit 252 příznivců  
z řad bývalých žáků, rodičů, ale i dalších 
lidí z Frýdlantu i okolí. Ti všichni uběhli  
4 864 kol, tedy 1 556 km a 480 m.  
Díky velké odhodlanosti všech zúčast-
něných nebyla ani uprostřed noci dráha 
osamělá. 

Obdivuhodné výkony v kategorii veřej-
nosti podali Dominika Erbanová se 
182 koly, tedy 58 km a 240 m, dále 
Dan Ramzer se 143 koly, v délce téměř 
o 4 km delší než měří maratonská trať, 

a třetím nejúspěšnějším vytrvalcem byl 
Jaroslav Podhorský se 110 koly, tedy 
35 km a 200 m. Gratulujeme Vám!

V první řadě jsme vděční za finanční či 
organizační podporu městu Frýdlant, 
panu J. Kutílkovi z Heřmanic a firmě 
FDL net, za možnost využít hřiště a 
osvětlení Slovanu Frýdlant, oddílu 
kopané, a za fotodokumentaci panu 
D. Dančevskému. Dále děkujeme panu 
Solnickému a všem ze SŠHL Frýdlant, 
kteří nám zajistili milé a vstřícné zázemí 
ve formě již zmíněného guláše a čaje  
po celou noc. 

Velké díky ale patří také Vám všem, kteří 
jste nás přišli podpořit jen pár kolečky, 
milými rozhovory či doprovodem 
Vašich dětí, aby se mohly akce zúčastnit 
v odpoledních, večerních či ranních 
hodinách. Těšíme se, že se s vámi pot-
káme zase příští rok.  

za pořadatelský tým pedagogů ze ZŠ 
Bělíkova 
Daniela Holasová
Foto: Daniel Dančevský

Memoriál Jaromíra Mráze 2022 
Podzimní dny už zažíváme v plné kráse, ale toto období si mnozí z našeho města nespojují jenom s chladnějšími dny, 
nádhernými barvami, padajícím listím, ale také s každoroční připomínkovou akcí – Memoriálem Jaromíra Mráze. 
Třetí ročník jsme uspořádali téměř o měsíc dříve, než jsme byli zvyklí, abychom zastihli příznivější teploty a mírnější 
počasí. A opravdu, bylo nám to přáno.
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Podzimní odpoledne v MŠ Bělíkova

Ve čtvrtek 6. 10. 2022 se zahradou 
mateřské školy v Bělíkově ulici nesly 
písničky ze známých českých pohádek. 
Všechny školkové děti a jejich rodiče 
vítal nápis „Mámo, táto, pojď si se mnou 
hrát“. 

Na startu děti obdržely kartičky a  
na všechny pak čekalo 10 úkolů, 
ve kterých měli rodiče s dětmi 
spolupracovat nebo naopak poměřit 
své síly. Nakládali do vozíku šišky, 
projeli s nimi slalomovou dráhu nebo 
rodiče chytali do kornoutu šišky, které 
jim házely děti. Zúčastnili se také 
netradičního fotbalového utkání s PET 
lahví místo míče. Děti musely pozná-
vat obrázek, který si rodiče předem 
vylosovali a se zavázanýma očima ho 
nakreslili na tabuli. 

Soupeřili také v tom, kdo rychleji 
„zasází“ kytičky na síť a připraveny byly 
i další soutěže. Po splnění všech úkolů 
čekala na děti sladká odměna, a také 
diplom a drobný dárek. Nezapomněly 
jsme ani na rodiče, kteří měli možnost 
ochutnat nadýchaný perník nebo tři 
druhy pomazánek od našich kuchařinek 
Ivetky a Jiřinky. Na pěkné počasí jsme si 
počkaly a opravdu nám bylo naděleno. 

Proto jsme mohli čtvrteční slunečné 
odpoledne zakončit i opékáním buřtíků 
na připraveném ohýnku.

Podzimní odpoledne se opravdu 
vydařilo, děti i rodiče odcházeli domů 
spokojeni.  

za MŠ Bělíkovu 
Nikola Gavendová
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Všechny přestupky nemusí 
být projednány ústně
Přestupkové řízení upravuje zákon  
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti  
za přestupky a řízení o nich, v plat-
ném znění (dále jen „ZOP“).

Přestupkové řízení je zvláštním druhem 
správního řízení, ve kterém se rozhoduje 
o vině a správním trestu za přestupek. 
Zahajuje se vždy z moci úřední.

Správní orgán může nařídit ústní jed-
nání. Existuje však také tzv. „zkrácené 
přestupkové řízení“, kterým je příkaz 
(§ 90 ZOP) nebo příkaz na místě a 
příkazový blok (§ 91, § 92 ZOP).

PŘÍKAZ správní orgán vydává  
v zájmu rychlosti a hospodárnosti řízení  
v tzv. příkazním řízení, které je řízením 
zkráceným a jednoduchým, a to 
tehdy, považuje-li skutkové zjištění 
za dostatečné, případně pokud zde 
nejsou žádné pochybnosti o spáchání 
určitého přestupku. 

Příkazem lze uložit správní trest: 

1. napomenutí, 
2. pokutu, 
3. zákaz činnosti, 
4. propadnutí věci nebo náhradní  
 hodnoty. 

Příkazem nelze rozhodnout: 

1.  v řízení zahájeném se souhlasem 
osoby přímo postižené spácháním 
přestupku (§ 79 ZOP),  

2.  má-li být uložen správní trest 
mladistvému; vyjma správního trestu 
pokuty ukládaného příkazem na místě, 
nebo osobě s omezenou svéprávností,

3.  o nároku na náhradu škody nebo 
nároku na vydání bezdůvodného 
obohacení (§ 89 ZOP).

Příkaz se vydává jen písemně, je zvlášt-
ním druhem rozhodnutí, tedy musí mít 
náležitosti rozhodnutí; oznamuje se 
jako rozhodnutí. Je možné proti němu 
uplatnit tzv. odpor, kdy lhůta k podání 
je obecně 8 dnů. Včasným podáním 
odporu se vydaný příkaz automaticky 
ruší a správní orgán dále pokračuje už 
v klasickém správním řízení. Zpětvzetí 
odporu NENÍ přípustné.

PŘÍKAZ NA MÍSTĚ a příkazový blok 
(dříve bloková pokuta) je jednou z mož- 
ností rozhodnutí o potrestání za spá-
chaný přestupek. Touto formou lze ale 
uložit pouze pokutu, pokud nestačí 

domluva, obviněný souhlasí se zjištěným 
stavem věci, s právní kvalifikací skutku,  
s uložením pokuty a její výší a s vydáním 
příkazového bloku. Příkazem na místě 
lze uložit pokutu nejvýše 10 000 Kč 
(mladistvému max. 2.500 Kč, pokud 
není podnikající fyzickou osobou). 
Proti příkazu vydanému na místě 
NELZE podat odpor (§ 150 odst. 5 zák. 
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném 
znění).   

Dana Mrázová
odbor kanceláře úřadu - přestupky 
tel. 488 886 501

Foto: mp
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Jsou biokrby bezpečné? 

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

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

Několik základních rad pro bezpečný provoz biokrbu: 

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

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

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

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

v českém jazyce a dalšími údaji a výstražnými symboly. 

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

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

Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban 
oddělení prevence 
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HASIČI RADÍ OBČANŮM 
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certifikaci TÜV SÜD Group). Dále pak byl u některých krbů renomovaných výrobců uváděn odkaz na 
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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 
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pro specifikování rizik uváděných v návodech. 

Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban 
oddělení prevence 

     HZS Libereckého kraje 

Téměř každý z nás je řidičem, a pokud 
ne, tak spolucestujícím. Určitě jste si  
v provozu na pozemních komunikacích 
všimli, že některé přepravní prostředky 
jsou označeny oranžovou tabulkou. 
Zamysleli jste se někdy nad tím, co 
to znamená a jaký význam to pro nás 
může mít? Ve zkratce vysvětlíme.

Jedná se o označování nebezpečných 
látek v silniční a železniční přepravě, 
které se řídí mezinárodními dohodami. 
Oranžová tabulka ve velikosti 40x30 cm, 
rozdělená na dvě části, uvádí číselné 
kódy, tzv. Kemler kód nahoře a 
UN kód dole. Kemler kód určuje, jaké 
nebezpečí nám od přepravované 
látky hrozí, je složen ze dvou nebo 
tří čísel od 2 do 9 a někdy je doplněn 
písmenem X. Pokud jsou čísla zdvojená 
či ztrojená, znamená to stupňování 
nebezpečí (např. 3 – hořlavá kapalina, 
33 – lehce hořlavá kapalina). Spodní 
část tabulky (UN kód) uvádí zpravidla 
čtyřmístné přidělené číslo převážené 

Hasiči radí:

• K místu úniku nebezpečné látky se nikdy nepřibližujte.
• Opusťte co nejrychleji nebezpečný prostor (místo úniku a závětrný prostor) směrem proti větru či kolmo na směr  
 přízemního větru.
• Chraňte si dýchací cesty přiložením kapesníku nebo části oděvu na ústa a nos, je- li možnost, zvlhčete ho.
• Zachovejte klid a rozvahu, zbytečně nepobíhejte a nenamáhejte se. Ukryjte se v budově, ve vyšších patrech a na odvrácené  
 straně od místa nehody.  

autor: plk. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

Únik nebezpečné látky: 
Jak se před ním ochránit?

látky, které lze v případě potřeby nalézt 
ve speciální databázi. Jaké z toho plyne 
poučení? Vždy, když se setkáme s takto 
označeným přepravním prostředkem, 

mějme na paměti, že pro nás může 
znamenat velké nebezpečí. A jak si 
ochránit zdraví a život před nežádoucími 
účinky uniklých nebezpečných látek?
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Venkovní teploty se rychle blíží k nule a 
chladná odpoledne jsou stále kratší a 
kratší. Kdy jindy se bez výčitek zabalit 
do deky a s hrnkem teplého čaje si 
vychutnat napínavý příběh, než právě 
teď? I v listopadu se navíc můžete těšit, 
na spoustu knižních novinek. Přinášíme 
vám výčet těch nejzajímavějších z nich. 

Co takhle HISTORICKÝ ROMÁN?

Otázkou zcela zásadní je, proč dnešní 
čtenář vyhledává a má v oblibě histo-
rický román? A proč se k němu uchylují 
někteří autoři? K vysvětlení jsem si 
pomohla názorem jednoho z českých 
spisovatelů Otomara Dvořáka, který 
se osobně našel v psaní historické 
literatury faktu.

„Historický román je líčení dějů dávno 
minulých, postihnutí atmosféry určité 
doby a zachycení člověka uplynulé  
epochy. To je nelehký úkol, který si od 
autora žádá znalost dobových reálií 
a notnou dávku vypravěčské erudice.  
V prvoplánové rovině je to útěk od reality,  
hra na velké city, velké vášně, velká gesta,  
která by v dnešním světě vypadala  
směšně. Zkuste vyzvat soka v lásce na 
souboj! Do historických kostýmů se 
halí milostné romance, ale i detektivky.  
Pak je ovšem druhá vrstva čtenářů a 
autorů historických románů, ti společně 
hledají v historii paralely k dnešku a 
ukazují, jak procesy, které nejsou dosud 
dokončeny, kdysi dopadly, hledají 
historické zákonitosti lidského jednání, 
hledají kořeny dění a prvopočátky 
našich představ, omylů i falešných 
mínění. To je nejhodnotnější skupina 
historických románů. Pak je ještě třetí, 
která byla významná v 19. století, 

Knihomol 11/2022

ale i ve dvacátém, totiž zpracováním 
historické látky dokázat, že naši předci 
byli stateční, moudří, odvážní a my máme 
povinnost i právo prosazovat jejich odkaz, 
bránit národ, víru a území. A pak je tu 
populárně naučná historická literatura, 
která nefabuluje, ale snaží se zají- 
mavě a poutavě vyprávět faktografii 
(např. Hořejšovy Toulky českou minulostí). 
Tohle je třeba mít na mysli a ty čtyři 
možnosti literárního zpracování historie 
navzájem nezaměňovat!“

Otomaru Dvořákovi nově vyšla kniha 
Krajinou Albrechta z Valdštejna – 
Na cestách s vévodou frýdlantským, 
kterou vydal společně Josefem 
Pepsonem Snětivým. K této knize 
bych se ráda vrátila v některém v nad- 
cházejícím čísle Frýdlantského zpravo-
daje, protože rok 2023 bude opět  
ve znamení Valdštejna a Valdštejnských 
slavností.

Dalším českým autorem, který se věnuje 
především detektivkám a literatuře 
faktu, přičemž uplatňuje své znalosti 
českých dějin, je český novinář a 
spisovatel, původním vzděláním země- 
dělský inženýr, Jan Bauer. Má 
na svědomí také velké množství 
historických románů a detektivek. Právě 
ty si jeho fanoušci oblíbili ze všeho 
nejvíce a s napětím vždy očekávají 
pokračování svých oblíbených sérií. 
Aby toho nebylo málo, Jan Bauer 
vytvořil také úspěšnou sérii historických 
detektivek, kde hlavní roli hraje 
královský soudce, vladyka Melichar 
z Roupova. Tento stárnoucí šlechtic 
sice ztratil někdejší ctižádostivost a 
rozhodnost, ale po vraždě posledního 
přemyslovského panovníka Václava III. 

se brzy chopí vyšetřování složitých 
případů. Poprvé se s ním můžete setkat 
v knize Krvavé léto.

Jan Bauer se věnuje různým historickým 
etapám a motivům. Patří sem třeba tyto 
cykly, které máme ve fondu knihovny:

• Co v učebnicích dějepisu nebylo
• Krajinou domova
• Záhady českých dějin

V říjnu jsme pro vás obohatili knižní 
fond o knižní novinky – historické 
detektivky - právě zmiňovaného autora 
Jana Bauera. Přečíst si tak můžete jeho 
knihy:

• Poutníci ze Svaté země
• Smrt podle hvězd
• O trůn i o život
• Věčný je jen Bůh

Z darů od čtenářů jsme rozšířili knihovní 
fond o titul Jan Žižka od Petra Čor-
neje. Jedná se o odbornou historickou 
publikaci zabývající se životem a 
působením tohoto husitského radi-
kálního vůdce. Velká Žižkova biografie 
z dílny respektovaného znalce husit-
ské doby představuje táborského hejt-
mana v netradičním světle. Příběh 
nejslavnějšího českého vojevůdce se 
odehrává na pozadí barvitého dě-
jinného panoramatu, jež pomáhá 
porozumět Žižkovu vnitřnímu světu a 
motivaci jeho činů. Žižkův nový živo-
topis vyšel u příležitosti 600. výročí 
husitské revoluce. Historik Petr Čornej 
je autorem mnoha dějepisných učebnic, 
které jsou čtivé a záživné, určitě tomu 
tak bude i v tomto případě!

Listopadové knižní tipy
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Další Vondruškovou knižní sérii jsou 
Letopisy královské komory, můžete se 
těšit na další historické detektivky Do-
bronínské morytáty a Mrtvý posel. 
Královský písař Jiří Adam z Dobronína 
nalezne u dveří svého domu těžce 
zraněného muže. Umírající stihne ještě 
povědět, že se chystá jakési spiknutí, 
jenže umře dřív, než stačí povědět víc. 
Jiří Adam z Dobronína pochopí, že 
pro úspěch svého pátrání musí smrt 
onoho muže zatajit. Nejdříve však musí 
zjistit, kdo to je a proč se v posledních 
dnech objevoval u všeho důležitého, 
co se na Starém Městě pražském stalo. 
Pomalu začíná skládat střípky skoro 
neuvěřitelného zločinu. Jenže proti 
němu stojí mocní nepřátelé. 

Začtěte se do dávných  
příběhů a nechte se unášet  
do minulosti...

Z historie se vraťme do reálné pří-
tomnosti. V pátek 14. října 2022 pro-
běhlo v Městské knihovně Frýdlant 
v pořadí již třetí setkání Čtivého klubka 
s Knihomolem pro nejmenší čtenáře. 

Od června, kdy proběhlo první setkání  
v rámci projektu BOOKSTART –  
S knížkou do života, se naše knihovna 
otevřela těm nejmenším čtenářům, a 
když říkám nejmenším, tak opravdu,  
v pátek nás navštívila nejmenší tří-
měsíční čtenářka. A co od pravidelného 
setkávání očekáváme? Za knihovnu 
máme velkou radost, že nezůstalo 
jen u prvotního předání při vítání 
občánků na radnici Frýdlant, ale kniha 
vešla v život a do rodin. A tak se opět 
těšíme na návštěvu těch nejmenších  
v knihovně, kde si vzájemně maminky 
mohou předat cenné rady i informace, 
kde dochází vzájemnému sdílení, čtení 
a hlavně hraní!

Pravidelné setkání Čtivého klubka, 
které je jednou za měsíc, uveřejníme 
vždy aktuálně na  webových stránkách 
knihovny:  Městská knihovna Frýdlant 
a facebooku knihovny.  

Za Městskou knihovnu Frýdlant
Radka Wittmayerová

Mezi oblíbená historická díla bezesporu 
patří knihy od uznávaného českého 
autora Vlastimila Vondrušky. Máme 
jich v našem knihovním fondu již 
desítky a na jeho knihy máme už i 
pořadník. Proto jsme nově zakoupili i 
další jeho knihy. 

Z knižní série Hříšní lidé Království 
českého jsme vybrali díly: Dračí 
náhrdelník a Vzpouru goliardů. Píše 
se rok 1261. Přemysl II. Otakar podpoří 
v boji o trůn římského krále proti Alfonsi 
Kastilskému jeho konkurenta Richarda 
Cornwalského a za to má slíben 
majestát, propůjčující mu rakouské a 
štýrské léno. Jenže v diplomacii není nic 
takové, jak by se mohlo na první pohled 
zdát. Oldřich z Chlumu odjíždí s několika 
významnými velmoži do německých 
Cách s tajným posláním. Záhy po 
příjezdu je zavražděn císařův komoří a 
osobní přítel Richarda Cornwalského. 
Z vraždy jsou obviněni čeští šlechtici a 
uvězněni. Navíc dojde ve městě  
k nepokojům, v jejichž čele stojí žáci 
tamní katedrální školy, potulní vakanti 
zvaní goliardi. Vše zůstává na panoši 
Otovi. 
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Obě naše mládežnické kategorie mají  
za sebou dvě kola. V některých zápasech 
se nám dařilo více, v některých méně. 
S velkou pravděpodobností budou jak 
naše starší žačky, tak i kadetky/juniorky, 
hrát 3. výkonnostní ligu. Systém je 
podobný jako v předchozích letech. To 
znamená, že ze 3. ligy první postoupí 
do 2. ligy a naopak, poslední sestoupí 
do ligy 4. Holky musíme pochválit  
za nasazení a zápal. Někdy nám trochu 
chybí klid, přesnost, technika i fyzické 
parametry. Dovolím si tvrdit, že všechny 

zmíněné faktory jsou stejné pro obě 
kategorie. To stejné však můžeme říci 
i o našem mužském týmu, který má  
za sebou první kolo. To jsme odehráli 
na horké palubovce Spartaku Smržovka 
(loňský mistr). Oba zápasy se nesly v po-
dobném duchu. Vždy se nám povedlo 
získat jeden set, ale to bylo bohužel vše. 
Všechny týmy v soutěži jsou velice silné, 
ale my se pokusíme zabrat a získat co 
nejvíce bodů. Jak se nám to povede se 
dozvíte v příštím vydání Frýdlantského 
zpravodaje.

Stejně tak se v dalším čísle dočtete, jak se 
našim kadetkám vedlo na kvalifikačním 
kole Českého Poháru, které se konalo  
22. – 23. října v Hradci Králové. Všichni se 
na to moc těšíme!  

Za Vrtule Frýdlant
Matěj Drechsler
předseda spolku

Volejbalová sezóna 
v plném proudu

Krajský přebor – muži Vrtule Frýdlant
Horní řada zleva: Jiří Knop, Tomáš Zahradník, Tomáš Lengál, Jan Žambera, Roman Durec
Dolní řada zleva: Michal Skřivánek, Matěj Drechsler
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