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Ve Frýdlantu vznikla  
lezecká stěna  
pro trénink horolezců
V tělocvičně základní školy  
v Husově ulici byla vytvořena 
speciální lezecká stěna s cestami  
s obtížností v rozsahu  
od začátečníků po pokročilé.
 Více na straně 5

Parkoviště v Březové 
ulici je hotové
Celkem 64 nových  
parkovacích míst vzniklo 
v druhé polovině roku  
v Březové ulici.  
Město zde postavilo  
úplně nové parkoviště. 
 Více na straně 7

Nebezpečné topoly 
šly k zemi
Poškozené a nebezpečné  
topoly, stojící ve stromořadí  
u Rákosníčkova hřiště, v listopadu 
pokáceli dobrovolní hasiči. 
Pokácené topoly nahradí 
na jaře nová výsadba.  
 Více na straně 15

Klidný advent a veselé Vánoce vám přeje Město Frýdlant.  Foto: Radek Petrášek



lovo starostyS
Přeji Vám krásný adventní předvánoční 
čas, vážení čtenáři.

Minulý týden jsme společně rozsvítili  
na náměstí T. G. Masaryka vánoční 
strom, který je letos z Dolní Řasnice. 
Každému přeji, ať dostane pod svůj  
stromeček to, co si přeje.

Advent je čas, kdy se chystáme na Vá- 
noce. Čas zklidnění, čas kdy bilancu-
jeme, čas dobročinnosti a čas, kdy 
přemýšlíme o tom, co udělat napříště 
lépe nebo jinak.

Čas úklidu nejen našich domovů, ale 
i čas úklidu a klidu v nás samých. Čas 
sdílené radosti a štěstí s těmi, které 
máme rádi a jsou nám nejbližší. Čas 
pokory a sounáležitosti s těmi, kteří  
jsou vážně nemocní nebo strádají ne 
vlastní vinou. Těm je třeba pomáhat, 
aby věděli, že na to nejsou sami. Stejně 

tak nezapomínejte na sebe, na své 
zdraví a svůj pokoj, na klid a lásku ve své 
duši i ve svém srdci.

Za nás všechny si přeji slušnost, pokoru, 
odpovědnost a větší předvídatelnost 
všeho, co nás čeká. Přiměřenou jistotu 
potřebujeme všichni. 

Nevím, zda tohle všechno se vejde do 
jediného dárku, ale věřím, že nás na to 
bude hodně.

Milí čtenáři, přeji Vám krásné a 
požehnané Vánoce v našem krásném 
a na předvánoční očekávání bohatém 
městě.  

Dan Ramzer
starosta Frýdlantu
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Ke zřízení datové schránky výše uve-
deným subjektům bude docházet  
postupně od ledna do března, při- 
čemž přihlašovací údaje budou  
Ministerstvem vnitra ČR rozesílány 
doporučeným dopisem. Datové 
schránky budou zpřístupněny po prv-
ním přihlášení, nebo automaticky po 
uplynutí lhůty 15 dnů po zřízení v pří-
padě, že se uživatel během této doby  
do schránky sám nepřihlásí. 

Datová schránka bude zřízena i těm 
podnikatelům, kteří oznámili pře-
rušení provozování živnosti, tedy  
v současné době aktivně nepodnikají.  
Protože datové schránky budou  
zřízeny na základě nové legislativy, 
nebude možné je zrušit či znepří-
stupnit. Jedinou možností, aby Vám  
zřízena nebyla, je zrušení živnosten-
ského oprávnění.

Jelikož případné zrušení živnosten-
ského oprávnění musí proběhnout 
do konce tohoto roku, žádá Obecní 
živnostenský úřad podnikatele, aby 
tento úkon neponechávali na úplný 
závěr roku, kdy zánik živnostenského 
oprávnění nebude možné z organi-
začních důvodů zaručit.

Pro více informací o datových schrán-
kách doporučujeme navštívit webové 

Automatické zřízení datových schránek pro podnikající 
fyzické osoby a nepodnikající právnické osoby

stránky www.chcidatovku.cz. V pří- 
padě jakýchkoliv dalších dotazů 
se můžete obrátit na datovky- 
nove@mvcr.cz, informace poskytu-
je také infolinka 954 200 200.   

Mgr. Nováková Markéta, DiS.
vedoucí Obecního živnostenského  
úřadu
Městský úřad Frýdlant

K datu 1. ledna 2023 dojde na základě změny zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, k automatickému zřízení datových schránek všem podnikajícím fyzickým osobám a 
nepodnikajícím právnickým osobám. Nově tímto způsobem budou muset s orgány veřejné moci komunikovat  
např. společenství vlastníků jednotek, spolky, nadace či obecně prospěšné společnosti.

Díky grantové výzvě Sázíme bu-
doucnost od Nadace Partnerství 
můžete získat až 150 tisíc korun 
na jarní výsadbu stromů. Výzva 
se zaměřuje na zlepšení životního 
prostředí v obcích, městech a jejich 
okolí. Nabízí pokrytí nákladů na vý- 
sadbu, péči o stromy, odborný dohled 
nebo finance na nezbytný materiál, 
nářadí či dopravu. O grant mohou 
žádat všechny subjekty, které  
prokáží vztah k místu realizace pro-
jektu, tedy i fyzické osoby. Příjem 
žádostí poběží do 16. ledna 2023  
na nadacepartnerstvi.cz/granty.   

Anna Poledňáková
Nadace Partnerství
Foto: Jakub Caha

Požádejte si až o 150 tisíc korun 
na jarní výsadbu stromů
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Den válečných veteránů je celosvě-
tově stanoven právě na 11. listopadu, 
tedy na den, během kterého bylo  
v roce 1918 ve vlakovém voze v Le 
Francport u severofrancouzského 
města Compiègne podepsáno přímě-
ří mezi Spojenci a Německem, jímž 
byly na západní frontě ukončeny boje 
1. světové války.  V novodobé historii 
České republiky je toto datum jako 
Den válečných veteránů připomínáno 
od roku 2001.
„Den veteránů si ve Frýdlantu připomí-
náme každoročně, letos má bohužel 
hořkou příchuť tím, co se děje na východ 
od nás, kde se Ukrajina statečně brání 
Rusku, které ji vojensky napadlo. Do-
slova v přímém přenosu tak sledujeme, 
připomínáme si a uvědomujeme si, že 
mír a svoboda nejsou samozřejmé a 
že se o ně a za ně musí bojovat. Chci 
ubezpečit ty, kteří bojují za svou vlast,  
za nás všechny a za mír, že na ně  
nikdy nezapomeneme,“ říká starosta  
Frýdlantu Dan Ramzer. 

„Děkuji všem, kteří letos na pietní akt 
na hřbitov dorazili a velmi mě těší, že 
mezi přítomnými byli i žáci Základní 
školy speciální. Jsem přesvědčený, že 
podobné pietní akty mohou dětem dát 
povědomí o tom, že mír a svoboda jsou 
vzácné a musíme je chránit. A mohou 
se stát skvělým odrazovým můstkem  
pro další výuku a vyprávění o době, kte-
rou si připomínáme. Věřím, že v příštích 
letech se k těmto pietním aktům připojí 
i další třídy našich základních škol a ty, 
kteří bojovali za náš současný klid a 
mír, si přijdou připomenout i obyvatelé 
města. Byl bych za to velmi rád,“ dodává 
místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.    

mp
Foto: mp

Frýdlant si v pátek 11. listopadu připomněl 
na městském hřbitově válečné veterány
V pátek 11. listopadu 2022 uctil také Frýdlant prostřednictvím starosty Dana Ramzera a místostarosty Jiřího Sto-
důlky památku válečných veteránů u příležitosti Dne válečných veteránů. Pietním místem se během aktu staly 
památníky obětem I. světové války na městském hřbitově, které Frýdlant slavnostně odhalil u příležitosti Dne 
válečných veteránů v roce 2018. Květiny pak byly položeny i u hrobu neznámého vojína v centrální části hřbitova.
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„Lezeckou stěnu jsme nechali vybudo-
vat po domluvě s členy horolezeckého 
oddílu ve Frýdlantu a umístili jsme ji 
do tělocvičny v základní škole Husova, 
která není doposud tolik využívána a 
ukázala se jako nejvhodnější. Stěna 
nabízí různé obtížnosti cest. Ty pro 
malé děti jsou nejjednodušší a nejkratší, 
následně se obtížnost zvyšuje. V jeden 
okamžik na ní může lézt najednou až  
10 lidí,“ říká místostarosta Frýdlantu 
Jiří Stodůlka.

Stěna, která město přišla na zhruba 
710 tisíc s DPH, je postavena tak, že 
při odborném vedení není třeba lezce 
jistit. „Přesto kvůli zvýšení bezpečnosti 
necháme doplnit jistící oka, aby si třeba 
i děti mohly vyzkoušet lezení ve větší 
výšce na obtížnějších trasách s jistícím 
lanem,“ doplňuje místostarosta Frýd-
lantu.

„Jednotlivé chyty je možné demontovat 
za pomoci imbusového klíče a postavit 
dle potřeby nové bouldrové cesty. 
Podoba stěny se tak může měnit. Malé 
mobilní části dopadové plochy, která je 
vysoká 30 cm, lze využít i v rámci tělesné 
výchovy na jiné aktivity. S největší částí 
dopadové plochy ale není dovoleno  
z důvodu bezpečnosti pod stěnou  
manipulovat,“ upozorňuje Kateřina 
Korečková z investičního oddělení 
Městského úřadu Frýdlant.

Využití nové lezecké stěny bude  
definováno podrobným provozním 
řádem, který bude vypracován 
na základě podnětů, požadavků a 

zkušeností zástupců ZŠ, ZUŠ a MŠ 
Frýdlant, Města Frýdlant a horole-
zeckého kroužku.   

Ve Frýdlantu vznikla lezecká 
stěna pro trénink horolezců

mp
Foto: Jiří Stodůlka

Speciální lezeckou stěnu s 21 bouldrovými cestami s obtížností v rozsahu od začátečníků po pokročilé 
vybudovalo v tělocvičně základní školy v Husově ulici Město Frýdlant. V budoucnu by mohla být stěna 
využívána pod vedením odborníka i pro kondiční lezení frýdlantských sportovních oddílů či kroužků, nebo 
pro výuku tělesné výchovy.
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Dobrovolný svazek obcí České 
dědictví UNESCO sdružuje všechny 
obce, na jejichž území se nachází 
památka zařazená na seznam UNESCO 
v České republice. Jizerskohorské 
bučiny jsou mezi těmito památkami 
výjimečné. Před rokem se totiž staly 
vůbec první přírodní památkou  
na seznamu UNESCO v České re-
publice a zařadily se po bok dalších 
evropských lokalit původních a za-
chovalých bukových lesů.

Zástupci obcí, na jejichž území se 
Jizerskohorské bučiny nacházejí, a  
zástupci organizací, které se o Jizer-
skohorské bučiny starají (Agentura 
ochrany přírody a LESY ČR), diskutovali 
s Michaelou Severovou o možnostech 
udržitelné propagace Jizerskohor-
ských bučin v souladu s Interpretač-
ním plánem, který v letošním roce 

Ředitelka UNESCO ČR navštívila 
Jizerskohorské bučiny
První narozeniny coby přírodní památky zařazené do Světového dědictví organizace UNESCO oslavily koncem 
července Jizerskohorské bučiny. K těmto narozeninám přijela Jizerskohorským bučinám popřát v říjnu ředitelka 
dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO Michaela Severová.
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vzniká za přispění MAS Frýdlantsko 
z.s. Během terénní exkurze společně 
navštívili nejzajímavější turistické lo- 
kality v Jizerskohorských bučinách i  
v okolních obcích. 

A co že to interpretační plán je? 
Jde o plán na sjednocení způsobů 
prezentace území návštěvníkům 
různými poskytovateli služeb, umož- 
ňuje vytipovat mezery na trhu, 
koordinovat plány jednotlivých 
subjektů a naplánovat jejich 

efektivnější spolupráci. Šetří tak 
peníze a energii, pomáhá zabránit 
živelnému rozvoji interpretace a uvá-
dí ji do souladu s potřebami území a 
jeho managementem, aby krása a 
majestátnost bučin zůstala zachová-
na a zároveň území na okrajích 
této památky mohlo návštěvníkům 
poskytnout potřebný servis.

Interpretační plán pomůže místním 
obyvatelům i návštěvníkům lépe se 
identifikovat s místem a porozumět 

důvodům jeho ochrany, zvyšuje 
povědomí o místním dědictví. Usnad-
ňuje práci institucí, které nesou zod-
povědnost za péči o místo a zlepšuje 
jejich image.

Na vzniku Interpretačního plánu, 
který podnítila a zpracovává MAS 
Frýdlantsko z.s., se kromě zástupců 
obcí, komise cestovního ruchu, 
referentky kultury cestovního ruchu 
města Hejnice, zástupců správce 
lesa Lesů ČR a Agentury ochrany 
přírody podílejí také zástupci odboru 
cestovního ruchu Libereckého kraje, 
Turistického regionu Jizerské hory a 
další významné subjekty v území.

Za zpestření společného programu 
děkujeme hejnickému Střevliku, 
Střední škole hospodářské a lesnické 
Frýdlant a Klášteru Hejnice.

Více informací o Jizerskohorských 
bučinách UNESCO najdete zde: 
w w w . j i z e r k y . c z / c s / o s t a t n i /
jizerskohorske-buciny-narodni-
prirodni-rezervace-a-prirodni-
pamatka-unesco.html.  

Anna Randáková 
Projektová manažerka  
MAS Frýdlantsko z.s.

Parkoviště v Březové ulici je hotové
Úplně nové parkoviště vzniklo v Bře- 
zové ulici ve Frýdlantu. Vejde se na něj 
64 vozidel a jeho vznikem se vyřešila 
velmi palčivá otázka odstavování 
automobilů v této ulici a nejbližším 
okolí. Náklady na vznik parkoviště jsou 
7 milionů a 300 tisíc korun, stavbu  
ze svého rozpočtu uhradilo město.  

mp
Foto: Jiří Stodůlka
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horách. Je ekonom a novinář, držitel 
mezinárodních cen za péči o lidové 
památky. Inicioval hnutí na záchranu 
jilmů v Čechách. Zachoval přes desítku 
historických objektů, mj. Památník 
české školy ve Frýdlantu a muzeum  
kováře O. Stelziga v Dolní Řasnici.  
V rámci programu Český svět byla 
obnovena lidová slavnost Vajíčkovník.  
K dostání jsou jeho knihy Lásky zelené 
lavice, o českém školství na Frýdlant-
sku, Krčma čili Kretscham, pověsti  
ze statku. Napsal čtyři publikace  
o údržbě podstávkových domů. Žije  
v Dolní Řasnici.  

Více na: www.Ceskysvet.info, 
Mail: Ceskysvet@seznam.cz, 
tel.: 603 903 238

V infocentru v radnici je k dostání 
nová knížka pohádek z Jizerských hor
Kniha pohádek z Jizerských hor, 
nazvaná O smutném myslivci a 
chytrých zvířátkách, je od listopadu 
tohoto roku k dostání v Turistickém 
informačním centru v přízemí radnice. 
Jejím autorem je Milan Maršálek, kni-
ha má 84 stran, zdobí ji 60 ilustrací a 
její doporučená cena je 250 korun. 

O čem knížka je? Na Frýdlantský  
zámek přichází nové panstvo, a to 
začne trápit myslivce Vokřínka z Malé 
Jizerské louky. Naštěstí mu pomohou 
zvířátka a Vokřínek trable překoná. 
Dvanáct pohádek sleduje měsíce hor-
ského roku. Jsou to vyprávění pro děti, 
ale kdo chce, najde zde hlubší symbo-
liku. Také popisované děje jsou až pře-
kvapivě skutečné. Sám autor v úvodu 
říká: „Vlastně to není pohádka, protože 
ti, od kterých jsem ji slyšel, skutečně žili.“ 
Ilustrace mohou být pro malé čtenáře a 
jejich rodiče a zejména prarodiče 
matematickou hádankou. V závěru je 
slovníček mysliveckých a krajových 
výrazů. Ilustrovala autorka betlémů 
Jana Dlouhá a graficky upravil držitel 
řady prestižních cen za úpravu tisko-
vin  ak.mal. Karel Chovanec, kteří oba 
mají vztah k Frýdlantsku. Publikace 
má kvalitní knihařské zpracování. 

Ve Frýdlantu je k dostání v informač-
ním centru na radnici, také v hračkář-
ství v obchůdku Lenky Prchalové 
v Okružní ulici č. 777, 
nebo u autora na telefonu 603 903 238,  
e-mail: Ceskysvet@seznam.cz

O autorovi

Milan Maršálek (1948) se narodil  
ve Větrově, (Frýdlant v Č.), po učňovské 
škole v Hejnicích maturoval na lesnické 
škole v Trutnově. Působil v Jizerských 
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Všichni společně si nejdříve užili 
pochodňový a světelný průvod, 
který vyrazil v 17.00 hodin od hradu 
a zámku Frýdlant a rozzářil cestu od 
zámku do centra města, na náměstí T. 
G. Masaryka. 

Tam už byl pro účastníky svatomar-
tinského setkání připraven kulturní 
program, včetně ohňové show, 
vystoupení flašinetáře či svatomar-
tinské legendy a také stánkový prodej. 

Pro děti pak byla po příchodu prů- 
vodu na náměstí připravena v měst-
ském parku dobrodružná světýlková 
cesta s úkoly. Počasí Svatomartinské-
mu večeru přálo a program i soutěže  
si na náměstí a do parku přišly užít 
desítky lidí.  

mp
Foto: mp

Svatý Martin přinesl do Frýdlantu 
místo sněhu zábavu pro malé i velké
Svatý Martin na bílém koni v pátek 11. listopadu 2022 ani do Frýdlantu sněhovou nadílku nepřinesl, zato s ním 
dorazila v rámci Svatomartinského večera zábava pro malé i velké. 
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Frýdlantským mladým hasičů 
poděkoval hejtman kraje 
za skvělou reprezentaci
Poděkování za skvělou reprezentaci 
Libereckého kraje na republikových 
soutěžích v požárním sportu obdrželi 
v pondělí 14. listopadu 2022 z rukou 
hejtmana Libereckého kraje Martina 
Půty a ředitele HZS LK plukovníka 
Jana Hadrbolce členové hasičského 
sportovního kroužku Sboru dobro-
volných hasičů Frýdlant.

Jmenovitě obdrželi poděkování za re- 
prezentaci kraje na Mistrovství ČR 
v běhu na 60 m Carolina Isabela 
Rigová, Tereza Raszková, Václav Ber- 
ka a Tomáš Mrklas. Za reprezentaci  
na Mistrovství ČR v požárním sportu 
v kategorii dorostenců pak toto  
poděkování dostal i Jan Rajský. 

Mladé hasiče doprovázel na této 
slavnostní příležitosti jejich dlouho- 
letý trenér a vedoucí, člen sboru a 
výjezdové jednotky Sboru dobro-
volných hasičů Frýdlant, Jiří Kokta.  

mp
Foto: SDH Frýdlant
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Pilířková boží muka zhotovená  
ze žuly se nacházejí v Palackého 
ulici ve Frýdlantu, v blízkosti domu  
čp. 1382. Jsou situována pod vzrostlou 
lípou a tvořena podstavcem, pilíř- 
kem a kaplicí s mělkými vpadlými  
poli na třech stranách. 

Na nízkém kvadratickém podstavci  
je osazený pilířek s jednoduchou  
hlavicí, která vynáší segmentově 
zakončenou kaplici s nikou s mírně 

boží muka v ul. Palackého, Frýdlant 
Paměť v krajině Trojzemí, 100260207 Drobné památky Frýdlantsko

Číslo památky: 19
Název památky: boží muka v ul. Palackého, Frýdlant 
Umístění památky: WGS84 (GPS): N = 50°55‘39‘‘ E = 15°4.0‘10‘‘

vpadlými poli na třech stranách (pů- 
vodně určené pro obrázek či reliéf). 
Zadní strana kaplice nenese žádnou 
úpravu. 

Boží muka by mohla představovat 
součást původní poutní cesty, kterou 
nechala založit Johanna Emerentiana 
hraběnka Gallas dne 1. 7. 1693. Vznik 
a péče o ně byla spojena s činností 
barokního náboženského arcibratr- 
stva sv. Růžence, které fungovalo  

při kostele sv. Kříže ve Frýdlantu.

Johanna Emerentiana spolu se svým 
manželem Franzem Ferdinandem 
Gallasem byli výraznými donátory 
a podporovateli katolické církve.  
Zasloužili se mimo jiné o rozkvět  
Hejnic jako významného poutního 
místa s františkánským klášterem.  

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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Frýdlantem projel svatohubertský 
průvod vedený bohyní Dianou a 
svatým Hubertem
V pátek 4. listopadu 2022 zažil Frýdlant 
už podruhé Svatohubertské slavnosti, 
pořádané Střední školou hospodář-
skou a lesnickou Frýdlant. 

Tradiční podzimní slavnosti, konané 
školou pravidelně začátkem listo-
padu, se dříve konaly v Hejnicích. 
Po přesunu lesnických oborů školy 
z Hejnic do Frýdlant se ale do Frýd- 
lantu od loňského roku přesunuly i 
Svatohubertské slavnosti. 

Slavnost začala v pátek v 9.30 hodin  
na nádvoří hradu a zámku Frýdlant, 
odkud se vydala Hubertská jízda 
s bohyní lovu Dianou a patronem 
lovců a myslivců svatým Hubertem 
směrem do centra Frýdlantu. Zde 
následně na náměstí T. G. Masaryka 
u radnice požádal písař jménem 
svatého Huberta starostu Frýdlantu 
Dana Ramzera o dočasnou vládu  
nad městem a průvod se potom 
přesunul do kostela Nalezení sv. Kříže, 
kde akce od 10.30 hodin pokračova- 
la oslavou sv. Huberta a pasováním 
adeptů myslivosti.    

mp
Foto: Marek Sekáč
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Turnaje v šipkách se účastnilo 85 se-
niorů ze tří spolupracujících měst, 
Frýdlantu, Jablonce nad Nisou a 
Liberce. „Vytvořili jsme pětičlenná 
družstva, která postupně odházela 
na třech terčích šest soutěžních kol.  
V každém odházeli senioři vždy dvakrát 
po třech šipkách. Kvůli různému počtu 
účastníků z různých měst jsme ale 
tentokrát hodnotili jen jednotlivce,  
od tradičního souboje měst jsme upus-
tili,“ říká matrikářka městského úřadu 
ve Frýdlantu Ivana Sitzberger, která 
má seniorské aktivity ve městě ve své 
kompetenci.

První místo si vybojoval ve velké kon- 
kurenci Vlastimil Tučka z Liberce, 
který naházel celkem 687 bodů, druhý 
skončil Radek Peteráč z Jablonce 
nad Nisou s 599 body a třetí Marcela 
Málková z Liberce. Ta dokázala během 
šesti kol naházet 596 bodů. 

„Jsem opravdu rád, že se mohl šipkový 
turnaj odehrát zase u nás ve Frýdlantě. 
Účast byla velká, gratuluji vítězům  
z Jablonce nad Nisou a Liberce, Frýd- 
lant pobral tentokrát pouze bram-
borovou medaili. Ale smutní z toho 
nejsme, soutěž jsme si všichni užili a 
nic nám nechybělo. Rád bych za per-
fektní organizaci i zvládnutí soutěže 
poděkoval celému realizačnímu týmu 
Města Frýdlant a taky žákům studij-
ního oboru sociální činnost SŠHL, kteří 
s námi byli poprvé, ale doufám, že ne 
naposledy,“ uzavírá starosta Frýdlantu 
Dan Ramzer.  

mp
Foto: mp

Beseda hostila turnaj v šipkách 
aktivních seniorů tří měst
Sál restaurace Beseda hostil v úterý 8. listopadu 2022 tradiční podzimní turnaj v šipkách aktivních seniorů  
ze tří spřátelených měst. Celkem se ho zúčastnilo 85 seniorů z Frýdlantu, Liberce a Jablonce nad Nisou.  
Novinkou turnaje byla pomoc žáků studijního oboru sociální činnost Střední školy hospodářské a lesnické  
Frýdlant, kteří v rámci učební praxe pomáhali se zajištění soutěže.
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Nejúspěšnějšími hráči se stali v ka-
tegorii U10 Marek Hurt (Desko Libe-
rec), v kategorii U14 Iegor Frantsev  
(ŠK Česká Lípa), v kategorii U18 Jan 
Křelina (ŠK Frýdlant) a v kategorii Open 
Jan Malec (ŠK Stráž pod Ralskem).

Poděkování za podporu této tradič- 
ní akce patří Městu Frýdlant za pro-
nájem sálu Besedy, Komisi mládeže 
ŠSLK za poháry a medaile, panu 
Romanu Pirochovi, za originální 
diplomy nejúspěšnějším hráčům, 
panu Jindřichu Trenčanovi za zajištění 
občerstvení a panu Tomáši Trejbalovi, 
hlavnímu rozhodčímu, za bezpro-
blémový průběh celé soutěže.

Trojice mladých frýdlantských hráčů 
se zúčastnila koncem října v Harra- 
chově týdenního devítikolového Mis- 
trovství Čech v klasickém šachu 
(2 x 90 minut a 30 sec/tah plus 30 
minut na dohrání). Ondřej Kučina  
v kategorii U14 obsadil skvělé 9. místo 
z 64 účastníků se ziskem 6 bodů.  
V kategorii U16 statečně bojovali Jan 
Křelina (27. místo, 5 bodů) a Pavel 
Mauer (45. místo, 4 body).

K úspěchům mladých šachistů 
ŠK Frýdlant patří i reprezentace 
Libereckého kraje v Mistrovství 
ČR škol, v kategorii 2. stupně škol 
a víceletých gymnázií. V červnu 
v Nových Hradech v jižních Čechách 
reprezentovali svoji ZŠ, ZUŠ a MŠ 
Frýdlant Ondřej Kučina, Pavel Mauer, 
Matyáš Batelka a Jakub Křelina. 
Chlapci sehráli ve dvoudenním klání 
spoustu zajímavých partií s vrstevníky 
z různých koutů naší vlasti.  

Mgr. Dobroslav Buřita 
Šachový klub Frýdlant

Aktivity frýdlantských šachistů
Šachový klub Frýdlant uspořádal v listopadu již 8. ročník turnaje Frýdlant Open 2022. V sále restaurace Beseda 
se sešlo 76 příznivců šachu, kteří ve 4 věkových kategoriích sehráli sedm partií na 2 x 15 minut. 60 dětí zápolilo o 
body do hodnocení krajské VC ŠSLK mládeže v rapid šachu.

VYSÍLÁME 
Z JEŠTĚDU 
V LEPŠÍ 
DIGITÁLNÍ 
KVALITĚ

DAB+ kanál 12C | CRo-LIBEREC | liberec.rozhlas.cz

DIGITÁLNÍ  rádio DAB+
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Poškozené a nebezpečné topoly 
u Rákosníčkova hřiště byly  
pokáceny

Špatný stav topolového stromořadí 
pod Domem s pečovatelskou službou 
a nad Rákosníčkovým hřištěm řešilo 
město Frýdlant od jara tohoto roku, 
především s ohledem na bezpeč-
nost obyvatel a dětí, které si v jejich 
blízkosti hrály. „K vyhodnocení stavu 
stromořadí byl zpracován odborný den-
drologický průzkum, který odhalil, že 
většina stromů měla poškozené kmeny, 
obsahovala hnilobu s dutinami nebo  
u nich byl odumřelý terminál či větší část 
koruny směrem k vrcholu. Fyziologická 
vitalita většiny stromů byla snížená a 
zdravotní stav byl na základě výše uve-
dených defektů a přítomnosti suchých 
větví někdy až výrazně zhoršený, stejně 
jako stabilita jedinců,“ vysvětluje Jan 
Mráz z majetkoprávního odboru 
Městského úřadu Frýdlant. 

Zpracovatel posudku tudíž s ohledem 
na zdravotní stav stromů a bezpečnost 
obyvatel doporučil jako nejvhodnější 
řešení u topolového stromořadí jeho 
pokácení a nahrazení novými stromy. 
„Město Frýdlant se s tímto závěrem od-
borného dendrologického posudku zto-
tožnilo a rozhodlo o tom, že frýdlantští 
hasiči stromořadí v době vegetačního 
klidu pokácejí. Následně budou odfré-
zovány pařezy, naše technické oddělení 
připraví prokořenitelný prostor pro no-
vou výsadbu a na jaře bude místo osá-
zeno novými stromy, které budou opět 
tvořit stromořadí. Prostor tak bez zeleně 
nezůstane,“ ubezpečuje místostarosta 
Frýdlantu Jiří Stodůlka, který má zeleň 
ve své gesci.

Město Frýdlant mělo na kácení po-
třebné povolení odboru stavebního 

úřadu a životního prostředí. Hasiči 
topoly pokácely hned začátkem listo-
padu.   

mp
Foto: mp

V sobotu 5. listopadu 2022 bylo kvůli poškození stromů, které se staly nebezpečnými, pokáceno topolové  
stromořadí u Rákosníčkova hřiště ve Frýdlantu. Kácení 28 stromů se ujali hasiči ze Sboru dobrovolných hasičů 
Frýdlant. Pokácené stromy nahradí na jaře nové alejové stromy.
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Tento hudební žánr, tedy české li-
dovky, není současnými médii příliš 
podporovaný a asi i to byl důvod 
velké účasti veřejnosti na setkání  
s Karlem Zimou. Mám velkou radost, 
že přišli nejen senioři z našeho DPS, 
ale i ostatní  důchodci z Frýdlantu,  
Nového Města pod Smrkem, Ras- 
penavy i Hejnic. 

Společně jsme si zazpívali, někteří i  
zatančili a strávili tak příjemné stře-
deční odpoledne.

Děkujeme všem, kteří si přišli odpo-
ledne s hudbou s námi užít i panu 
Zimovi za skvělou zábavu.    

Pavlína Sommerová
vedoucí 
Střediska sociální péče Frýdlant

Pohodové odpoledne v Besedě  
s DPS a muzikantem Karlem Zimou 
Zahrát na harmoniku a zazpívat české lidové písničky nám přijel ve středu 26. října 2022 pan Karel Zima,  
rodák z Dolní Řasnice. Běžně se s ním potkáváme u nás v DPS, ale tentokrát jsme připravili setkání nejen pro naše 
klienty, ale i pro širokou veřejnost a to v sále restaurace Beseda.
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V kulturním domě v Kunraticích,  
kde vyhodnocení soutěže probíhalo, 
bylo v sobotu v rámci tradiční ochut- 
návky možné ochutnat 686 vzorků 
marmelád, které poslalo 246 sou-
těžících. Vzorků bylo sice původně 
o sedm více, ty ale do prezentace 
nevydržely, a tak nemohly být oficiálně 
uznané. Díky tomuto obrovské- 
mu počtu přihlášených marmelád se  
tak Kunratická Jamparáda zapsala  
do České knihy rekordů.   

mp
Foto: Petr Bíma

Frýdlant na Jamparádě 2022 opět 
obhájil titul Marmeládové město roku
V sobotu 5. listopadu 2022 obhájil Frýdlant v nedalekých Kunraticích na největší marmeládové soutěži  
ve střední Evropě, na Kunratické Jamparádě, titul Marmeládové město roku. Ten získal už pošesté za nejvyšší 
počet přihlášených účastníků z města. Jamparáda tradičně hodnotí primárně nejlepší marmelády jednotlivců. 
Cenu pro Marmeládové město a Marmeládovou obec zavedla až v roce 2017. Letos se konal už 10. ročník  
Kunratické Jamparády, byl ve všech směrech rekordní a soutěž byla zapsána do České knihy rekordů. 
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Přírodovědnou učebnu vybudovanou 
v rámci projektu města Frýdlant číslo 
CZ.06.2.67/0.0./0.0./16_063/0003911, 
který nese oficiální název „Vybudování 
přírodovědné učebny na ZŠ Husova 
ve Frýdlantu“, využíváme pro žáky 
naší školy hlavně na pravidelnou 
výuku fyziky, přírodovědy a chemie  
na II. stupni základní školy. 

Každý týden se zde scházejí žáci  
z kroužku „Zábavná věda“, aby si 
vyzkoušeli pomocí jednoduchých 
praktických pokusů fyzikální zákony, 
a žáci z kroužku „Konstrukce a robo-
tika“, kteří zde sestavují různé modely  
ze stavebnic Fischertechnik a připra-
vili z nich v učebně malou výstavu 
pohyblivých modelů. Na kroužku děti 
pracují také s tablety a učí se základy 
blokového programování.

Na podzim probíhala v učebně vý-
uka pro žáky našich 5. tříd na téma  
„Člověk a jeho svět – od vypínače 
ke spotřebiči“. Žáci se seznámili se 
stavebnicí Boffin a podle plánků  
samostatně sestavovali jednoduché 
obvody, aby rozsvítili žárovku, roztoči-
li vrtulku nebo spustili hudbu.

Pro žáky Základní školy praktické a 
speciální jsme připravili workshopy 
také se stavebnicí Boffin a i oni měli 
možnost si vyzkoušet sestavit jedno-
duché obvody. 

Děti z frýdlantských mateřských škol  
se na workshopech v učebně sez- 
námily s robotickou hračkou ozobo- 
tem. Pod vedením učitelek a pracov-
níků domu dětí a mládeže sestavily 
dráhu pro ozobota a pomocí barev- 
ných čar a příkazů ozoboty programo-
valy.  

Využití přírodovědné učebny 
v roce 2022

Marcela Fialová
zástupkyně ředitele školy  
pro volnočasové aktivity
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

V naší školce si děti užily už mnoho 
rozličných akcí. Od podzimních, 
vánočních nebo velikonočních 
dílniček, čarodějnických rejů, spor- 
tovních akcí až po divadelní před-
stavení. Děti i rodiče byli vždy 
nadšeni. Na první listopadové úterý 
bylo připraveno další překvapení. 
Paní učitelky daly hlavy dohromady, 
vyhrnuly si rukávy a pustily se do 
velkých příprav. Najednou tu byla 
“Stezka odvahy“. Děti se už nemohly 
dočkat.

Po setmění ponuré kouty zahrady 
slabounce osvítila světýlka lucerni- 
ček a blikající oči duchů. Stanoviště 
byla plná nástrah. Děti si přinesly 
také baterky, které jim usnadnily 
plnění úkolů. Počítaly duchy na stro- 
mech, prolézaly strachovým pytlem, 
skládaly strašidelné puzzle, věšely 
pavouky na pavučinu, vystřihovaly 
duchy, převážely na vozíčku šišky 
mezi lampičkami nebo házely šišky 
do kornoutu. Kdo měl chuť, mohl si se 
zavázanýma očima zkusit odstřihnout 
lízátko.  A ty děti, které zvládly splnit 
všech 10 úkolů, byly odměněny 
sladkostmi, pohádkovou knížkou 
a hlavně písemným potvrzením o 
statečnosti.

Poděkování patří všem paním uči-
telkám, asistentkám i uklízečkám. 
Velké poděkování si také zaslouží 
naše kuchařky Jituška a Kamilka, 
které připravily luxusní občerstvení 
v podobě bramborové polévky, 
ředkvičkových, avokádových a dýňo- 
vých kanapek.  K teplému čaji patří 
samozřejmě i něco sladkého, a tak na 
rodiče a děti čekala buchta čokoládová, 

kokosová, tvarohová a švestkový  
koláč.

Při loučení s rodiči a dětmi nás po-
těšily spontánní a pozitivní ohlasy: 
„Mami, to bylo boží“ … „Já ještě ne-
chci domů“ …. „ Babička dělá taky tak 

Stezka odvahy

dobrou bramborajdu“ … „Těšíme se 
na to, co připravíte příště“.

Výsledkem byl tedy skvělý večer, který 
jsme si všichni užili.  

MŠ Sídlištní
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

V úterý 25. října 2022, den před pod-
zimními prázdninami, se žáci ZŠ Huso-
va vydali se svými učiteli uklidit ulice 
a přilehlé části Frýdlantu v rámci akce 
Ukliďme Česko. Během dopoledne 
nasbírali cca 30 velkých pytlů s odpa-
dem a 5 pneumatik. Město Frýdlant 
pak pytle z označených míst odvezlo 
k likvidaci. V podobné činnosti máme 
v plánu pokračovat, protože každý 
kousek se počítá! 

Děkujeme žákům, učitelům, asistent-
kám a městu Frýdlant za spolupráci, ti 
všichni přispěli, aby bylo naše město 
zase hezčí.  

Mgr. Dana Málková

Ukliďme Česko
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Ve třídách 6.B, 7.A, 7.B, 8.A a 8.B na OP 
ZŠ Husova probíhá badatelská výuka 
dějepisu podle myšlenek projektu 
Dějepis+, který tvoří tým odborníků  
z Ústavu pro studium totalitních reži-
mů a Národního pedagogického in-
stitutu ČR pod záštitou MŠMT. Projekt 
vychází z předpokladu, že dějepisnou 
látku žák nepoznává pouze prostřed-
nictvím výkladu učitele, ale sám si ji 
vytváří za pomoci interpretace histo-
rických pramenů. 

O projektu Dějepis+ jsem se dozvě-
děla na webináři v březnu roku 2022, 
díky němuž jsem se následně stala 
tzv. pozorovatelem (tedy nepřímo  
zapojeným učitelem). Nabízené 
metody výuky mě zaujaly a po-
stupně jsem je začala využívat  
ve svých hodinách dějepisu. Školní 
rok 2022/2023 je druhým a zároveň 
posledním obdobím strukturovaně 
řízené inovativní výuky (tzv. pokus-
ného ověřování) dějin, do něhož 
je OP ZŠ Husova zapojeno. Výsledky 
pokusného ověřování a výstupy pro-
jektu přispějí k inovacím ve vzděláva-
cím systému v rámci Strategie 2030+. 

Pracovní skupiny učitelů dějepisu se 
schází osobně i online v tzv. učících 
se komunitách podle jednotlivých 
regionů. Know-how předávají zapo-
jeným učitelům lokální koordinátoři.  
Skupina devíti zapojených pedagogů 
základních a středních škol včetně 
mě se v Libereckém kraji setkává  
pod vedením lokálního koordinátora 
D+ Mgr. Jana Diviška. 

Na začátku každé vyučovací hodiny 
dějepisu je stanovena badatelská 
otázka, na níž společně se žáky 
hledáme odpověď. Pomáhají nám  
v tom historické prameny – úryvky do-
kumentů a knih, reprodukce obrazů, 

videozáznamy, karikatury, plakáty, 
fotografie, pohlednice, vzpomínky 
pamětníků apod. Lekce je rozdělena 
do dvou celků. V první a zároveň 
stěžejní části pracujeme všichni spo-
lečně s prameny. Hlavní slovo mají 
žáci, já je v případě potřeby navádím 
doplňujícími otázkami. Opakujeme 
si znalosti z dříve probraných lekcí a 
úměrným výkladem zasazuji téma a 
otázku do širšího historického  
kontextu. 

Druhou částí je na závěrečných pět 
až deset minut samostatná práce, 
kdy žáci zapisují svoji odpověď  
na badatelskou otázku. Zodpovězení 
otázky není těžké, protože žáci mají  
za úkol poskládat dohromady infor-
mace, které jsme zjistili společně a 
které si mohou znovu projít v před-
chozích cvičeních. Žáky obcházím a 
kontroluji, zda potřebují pomoct  
s dalším krokem ke zjištění odpově-
di, nebo zda již reagovali správně.  
V případě chybné myšlenky jim 
sdělím, aby svoji odpověď opravili 
a na co se mají zaměřit. Dílčím cílem 
badatelské lekce je učit se formulovat 
zápis odpovědi tak, aby byl správný, 

Žáci se učí dějepis jako badatelé 
výstižný, dokázal vysvětlit a popsat 
rozdílné pohledy vybraných prame-
nů, jejich širší okolnosti nebo proč se 
možný pohled na historickou událost 
některých lidí mohl změnit. 

Díky této koncepci vyučování se žáci 
učí kriticky a samostatně přemýš-
let, vyhledávat informace v textu, 
osvojovat si historickou gramotnost, 
vyjadřovat vlastní myšlenky a tyto 
dovednosti následně rozvíjet. Pracu- 
jeme s vlastními názory žáků, když 
např. popisují emoce osob na foto-
grafiích. Protože si probranou látku 
stále opakujeme a „nabalujeme“ další 
poznatky, žáci si to nejdůležitější 
pamatují a já jejich faktografické 
znalosti nemusím prověřovat v písem-
ných testech. Známky žáci získávají  
za práci v hodinách. 

Jak uvádí autoři projektu: „Nedávejme 
dětem hotové příběhy, které jim říkají 
dospělí, ale dejme jim nástroje, aby 
si mohly kriticky vytvořit svůj vlastní 
vztah k minulosti.“   

Mgr. Žaneta Wudyová 
ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant; OP ZŠ Husova
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SŠHL Frýdlant

Střední škola hospodářská a les-
nická Frýdlant se zapojila do pro-
jektu Edugrant. Cílem projektu 
je modernizace výuky a podpora 
práce žáků s moderními přístroji a 
technologiemi. Prostřednictvím po-
daného projektu se pořídí vybavení  
v hodnotě 250 000,- Kč.

Z projektu pořídíme:

• Lis na ovoce 50L
• Kráječ a loupač jablek
• Digitální refraktometr         
• Trinokulární mikroskop s 5 

planachromatickými objektivy 
korigovanými na nekonečno - 2 ks                               

• Odstředivka - 24 x 10 ml 
• Speciální polní souprava 

umožňující měření pH 
v kapalinách a půdách

• Sada pro analýzu půdy hnojení - 6 Ks                                                       

Modernizace výuky na Střední škole 
hospodářské a lesnické Frýdlant

Všechno nové vybavení umožní 
hlubší zkoumání přírody a světa 
kolem nás. Tak už se jen těšit na 

společné bádání jak v rámci výuky, 
tak v rámci volnočasových aktivit.  
Žijeme přírodou.  

V sobotu 12. listopadu 2022 jste mohli 
naše žáky i kantory potkat v Brništi, 
kde se konal Svatomartinský jarmark 
s krůtími hody. V soutěži o nejlepší 
krůtí řízeček jsme získali 1. místo. 
Naši řezníci ukázali svoje dovednosti 
v řeznické show, žáci se zapojili  
do soutěže Jedlík, nechyběla ani naše 
cvičná kráva Agnes nebo zemědělská 
poznávačka.  

V Brništi jsme bodovali
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SŠHL Frýdlant

Sázíme remízky, tentokrát 
v Horní Řasnici
Žáci 1. ročníku oboru Ekologie a život-
ní prostředí vysadili v Horní Řasnici 
remíz. Remíz je složen z 30 stromů 
různých listnatých a ovocných druhů 
dřevin a 670 různých druhů keřů.  
Společnými silami jsme pomohli  
ke zvýšení biodiverzity, rozdělení 
velkého půdního bloku, zlepšení 
hospodaření krajiny s vodou a rozší-
ření habitatů pro ohrožené druhy.  

Ing. Miroslav Kudrna
ředitel
Střední školy hospodářské a lesnické 
Frýdlant

Občanská kronika
říjen 2022

Helena Stehlíková
Lubomír Holub
Pavel Šubrt
Simona Lukašáková
Jiří Kleker
Ladislav Ptáček

Úmrtí
Andrea Bilá
Sofie Janků
Sebastian Cina
Adam Kašpar
Miroslav Stejskal

Narození Sňatky
Jiří Brykner + Eva Holá
Tomáš Salaba + Adéla Močárková
Jakub Rožek + Karolína Bergerová
Dominik Hrabík + Pavlína Mičunovičová
Martin Vítek + Jindřiška Turzová
Josef Špína + Denisa Ferencová
Ivan Boberskyj + Oxana Fivčuková
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Gymnázium Frýdlant

V loňském roce zahájilo naše gymná-
zium spolupráci s Technickou univer-
zitou v Liberci na projektu Živá 
jména. Rok 2022 byl zaměřen na sběr 
neoficiálních místních a pomístních 
jmen na území Frýdlantu. V druhé 
fázi jsme se pokusili zjistit, jak dalece 
jsou daná jména skutečně známá a 
užívaná. 

V první fázi se nám podařilo jen na 
území Frýdlantu sesbírat, zkontro-
lovat a opravit okolo 400 jmen 
přibližně 300 různých objektů. 
Protože bylo možné jména zadávat 
i na celém Frýdlantsku, vyšplhal se 
doposud celkový počet záznamů  
na neuvěřitelných 731!

Projekt Živá jména pokračuje.  
Malé ohlédnutí

Potvrdilo se, že pojmenování místních 
objektů vykazuje velkou setrvačnost a 
velmi dobře tak zachycuje paměť 
místa, ve kterém žijeme. Nejde jen o 
pojmenování již zaniklých objektů, 
jako jsou kupř. již neexistující Kovo- 
závody nedaleko pošty (dnes ne-
zastavěné parkoviště), Nároďák či 
Totoex, ale i objekty, které se stále 
nazývají podle bývalých majitelů.  
Kdo by neznal samoobsluhu u Hlu-
bůčka či Drašnara? 

V druhé fázi 47 respondentů vyjádřilo 
svoji znalost na škále neznám – znám a 
nepoužívám – znám a používám na 393 
objektech.

Co se dělo v roce 2022 u nás na gymnáziu
V tomto kalendářním roce nám bylo 
umožněno uskutečnit akce, které jsme 
před covidovou pandemií považovali 
za běžné. Některých aktivit, jako napří-
klad lyžařských kurzů, se tedy zúčast-
ňovalo více tříd, protože dvěma musel 
být kurz odložen. Loňská sekunda a 
tercie se vydávaly do Jizerských hor  
z Mořiny, kvintáni a sextáni z Bedřichova.

Obnovili jsme rovněž tradici výměn-
ných pobytů s našimi partnery v 
Holandsku, Slovinsku a Německu, a to 
díky projektu Erasmus+. Jelikož máme 
na tyto výjezdy od žáků i učitelů klad-
né ohlasy, rádi bychom využívali tento 
projekt i v dalších letech. Jazykovou 
výuku žáků motivujeme kromě výjez-
dů i animacemi, které pro nás zajišťuje 
koordinační centrum Tandem.

Naši nejstarší studenti se zapojili do 
projektu o Evropské unii. Za svou práci 

byli odměněni exkurzí do Evropského 
parlamentu ve Štrasburku. Pro širokou 
veřejnost uspořádali panelovou diskuzi 
v městském kině, kde vystoupili politici 
PhDr. Vladimír Špidla a RNDr. Alexandr 
Vondra. Ve škole jsme se pak tématem 
Evropské unie zabývali v rámci projek-
tového dne.

Aktivní byli naši žáci i v charitativní čin-
nosti. Světová škola Gymnázia Frýdlant 
pořádala již tradiční charitativní běh a 
výtěžek z akce studenti rozdělili mezi 
Domov Raspenava a Jedličkův ústav. 
Světová škola za svou vytrvalou práci 
obdržela Cenu inspirace. Kvintáni se 
zapojili do Srdíčkového dne a vybrali 
částku 12 748 Kč. Sextáni prodávali vlčí 
máky na podporu válečných veteránů 
ve sbírce Paměti národa.

Jsme velice rádi, že naši žáci mohou 
odpočívat v nové relaxační studovně, 

Sběr jmen stále běží a je možné zadá- 
vat nové názvy do naší interaktivní  
mapy v aplikaci https://mapy.fp.tul.cz/
app/zj-frydlant/.

Protože se ukázalo, že máme poten-
ciál na další pokračování projektu, 
zaměřujeme v letošním roce svoji 
pozornost na Raspenavu, Hejnice, Bílý 
Potok a Lázně Libverdu. V plánu je 
podobným způsobem v následujících 
letech zpracovat celé Frýdlantsko a 
přispět tak k hlubšímu poznání sice 
poněkud zapomenutého, ale krás-
ného koutu naší vlasti.  

Kryštof Špidla 
Gymnázium Frýdlant

kde se mohou nejenom protáhnout, 
ale také využívat ergonomický nábytek 
a pomůcky při práci na počítačích. No-
vou studovnu, ale i celou budovu školy, 
si mohla široká veřejnost prohlédnout 
v rámci 75. výročí založení školy. Kromě 
prohlídky školy mohli hosté zhlédnout 
v kině zdarma film Jizerské hory a poté 
navštívit zábavu v kulturním domě 
Beseda.

Chtěli bychom poděkovat všem part- 
nerům za finanční podporu akcí, 
které jsme v tomto kalendářním roce 
uspořádali. Především Městu Frýdlant,  
Libereckému kraji, společnosti Preme-
dis, firmě CIS a dalším sponzorům.    

za kolektiv učitelů 
Martina Košková
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Gymnázium Frýdlant

Žáci a učitelé školy si Vás dovolují pozvat na tradiční předvánoční Estrarádu, která proběhne ve frýdlantském  
kině ve čtvrtek 15. prosince 2022 od 16 hodin.
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ZŠ speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace

LISTOPAD 2022
I měsíc listopad byl v naší škole bohatý 
na různé aktivity a zážitky. Kromě 
učení se děti a žáci věnovali sporto-
vání (sportovní oddíl Handisport 
Frýdlant pro ně uspořádal dva 
sportovní dny), pečení perníčků a 
cukroví a výrobě vánočních dekorací 
z keramiky a jiných materiálů pro 
adventní trh 27. 11., výzdobě školy a 
programům primární prevence. 

Týden od 7. do 11. listopadu byl za-
měřen na připomenutí historických 
událostí i v kontextu dnešní doby, kdy 
žáci 2. stupně v rámci výuky Dějepisu 
vyhledávali informace a poslouchali 
vyprávění o událostech světových 
válečných konfliktů i účasti česko-
slovenských, resp. českých vojáků  
ve válečných konfliktech i při míro-
vých misích v novodobé historii a 
také vytvářeli tematickou výzdobu. 
Celý tento týden byl zakončen účastí 
skupiny žáků a Mgr. Hofmanové a 
Mgr. Husáka na pietním aktu ke Dni 
válečných veteránů na frýdlantském 
hřbitově.

Milým zážitkem byla jak pro děti, tak 
pro paní učitelky, návštěva chráněné 
dílny a kavárny Domov v Raspenavě. 
Vydala se tam paní učitelka Válková  
s paní asistentkou Maděrovou a svý-
mi žáčky z 1. a 3. ročníku v pondělí  
7. 11. 2022. Pěší výšlap do Raspenavy 
byl odměněn dortíkem a čajíkem  
v kavárně a taky milou návštěvou Járy, 
Kristýnky a Lucky, kteří v posledních 
dvou letech naši školu po úspěš- 
ném absolovování opustili. V ka-
várně právě pomáhali s obsluhou 
další dva naši bývalí žáčci – Matěj a 
Milan. Moc rádi na ně vzpomínáme 
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a přejeme jim spoustu úspěchů  
v dalším životě. Chráněná dílna je pro 
absolventy základní školy speciální 
mnohdy jedinou možností profesního 
uplatnění, jsme velmi rádi, když se 
našim žáčkům podaří začlenit do pra-
covní komunity a mít možnost dalšího 
jak sociálního, tak pracovního rozvoje.

Ve chvíli, kdy budete tento zpravodaj 
číst již je prosinec. U nás ve škole 
už budou řádit čerti s Mikulášem,  
za okny ve vázičkách budou rozkvétat 
Barborky, Lucie noci upije a pomalu 
bude ubíhat adventní čas. Budeme 
připravovat vánoční akce, budeme 
sportovat, zpívat koledy, zdobit školu 
a těšit se společně na Vánoce. Přejme 
si, aby byly klidné.  

Kolektiv pedagogů 
ZŠ speciální Frýdlant

ZŠ speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace
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Zanedlouho nám nastanou ty nej-
krásnější svátky v roce, Vánoce.  
Pokusme se navzdory všemu a všem  
si užít adventu naplno. A jelikož  
Vánoce jsou mimo jiné i o dárečcích  
pro naše milé, podělím se s vámi o pár 
tipů na knižní dárky.

Takže k věci – jsem KNIHOMOL. Bez 
knih by můj život byl zoufale prázdný a 
chudý, bez narvaných polic v KNI-
HOVNĚ by to nebyl můj domov.  
Jsem knižní skřítek, takže tedy pod 
stromečkem očekávám nádhernou 
hromádku hranatých dárků v podobě 
knih. Můj dopis Ježíškovi by byl stále 
dlouhý, neboť i můj seznam knih je 
neuvěřitelně dlouhý a nebere konce. 
Nebudu se rozepisovat o každé 
knize zvlášť, to by byl hodně dlouhý 
článek. Vyzdvihnu jen ty, které na vás 
dýchnou vánoční atmosférou!

Vánoční prasátko je laskavý, na-
pínavý a dobrodružný příběh o lásce 
jednoho kluka k jeho nejmilejší hračce 
Pašíkovi a o tom, jak daleko je kvůli ní 
ochoten jít. Jack nade vše zbožňuje 
své plyšové prasátko, které má úplně 
odmalička. Vždycky tu pro něj bylo, 
zažili spolu dobré i zlé časy. Jednou na 
Štědrý večer se však stane hrozná věc 
– prasátko se ztratí. Ale Vánoce jsou 
čas zázraků a na Štědrý večer vše ožívá, 
dokonce i hračky. A Vánoční prasátko, 
nejnovější Jackova hračka a poněkud 
otravná náhrada za původní prasátko, 
má odvážný plán. Vydají se spolu 
na kouzelnou cestu za záchranou 
Pašíka, nejlepšího kamaráda, kterého 
Jack kdy měl. Jde o samostatnou 
knihu J. K. Rowlingové, která nijak 

Knihomol 12/2022              

nenavazuje na žádný z předchozích 
titulů a je určena čtenářům od osmi 
let. Zamiluje se do ní však celá rodina.

K vánočnímu naladění přispěje i kniha 
Hvězdný prach – Jen uvěřit. Kniha 
od Lindy Chapman o přátelství, 
rodině a zvířatech, kde jsou kouzla 
na denním pořádku. Lucka má 
prázdniny, ale žádnou kamarádku, 
se kterou by se dalo něco podnikat. 
Potom se ale přistěhují noví sousedi a 
rázem se všechno změní. Lucka zjistí, 
že se narodila s tajnými vlohami 
ducha hvězdného prachu. Takoví lidé 
umějí létat a mají magické schopnosti, 
ale také důležité poslání – chránit 
přírodu a pečovat o ni. A tak se Lucka 
každý večer vydává vstříc nečeka-
ným dobrodružstvím. Jde o prima 
příběh s krásnými obrázky, holčičí 
nepřeslazené čtení. Trochu o rodině, 
přátelství, kouzlech, výchově, ekologii, 
prostě trochu od každého tak, aby se 
malé i větší slečny chtěly stát součástí 
příběhu. Anebo mít hvězdný prach. 
Maminky, babičky, tety, hledáte-li 
vánoční dárek pro své dcery, vnučky 
či neteře, pak se podívejte po této 
sérii, my v knihovně začínáme touto 
knížkou.

U hvězd zůstaneme v podobě příběhu 
Lenky Brodecké - Hledá se hvězda. 

Za sedmero horami a sedmero 
staletími leží království Zářivé hvězdy. 
Dlouhá léta tam vládl klid a mír, protože 
zemi chránil bájný meteorit, který 
kdysi spadl z nebe. Všichni zločinci 
se té zázračné noci rázem změnili  
v kamenná vejce. Zlo zmizelo. Avšak  

v den, kdy začíná náš příběh, v týž den, 
kdy na královský hrad přichází nový 
kašpárek, se náhle ukáže, že Zářivou 
hvězdu — onen bájný meteorit — 
někdo ukradl. V kamenných vejcích to 
pracuje, hrad s napětím očekává útok 
zlých sil. Existuje jediný způsob, jak 
zabránit katastrofě: vypátrat zloděje 
a Zářivou hvězdu na hrad vrátit. 
Tohoto převelikého úkolu se zhostí 
dvojice detektivů, které si zamilujete: 
potutelný kašpárek s jednou rolničkou 
a malá, trochu osamělá princezna. 
Podaří se jim království zachránit? 
Půvabný „románek o zločinu a lásce“, 
dobrodružná pohádková detektivka 
nejen pro princezny, pobaví čtenáře 
všeho věku, nejvíce však děti od sedmi 
do dvanácti let. 

Vánoce máme rádi i pro jejich 
zimní čas, kdy prožíváme různá 
dobrodružství! Taková dobrodružství 
prožívá i Stela a 16 huskyů, což je 
kniha od Terezy Pařízkové. Příběh 
desetileté Stely a jednoho velkého 
psího závodu, který její rodinu zavede 
z Osmihorek až na Aljašku. Stela žije  
s tátou a dědou Baltazarem v horách, a 
i když je velkou obdivovatelkou Jacka 
Londona, netuší, že se do krajiny zlaté 
horečky sama brzy podívá. Její tatínek 
je totiž mašér a se svým spřežením se 
rozhodne pokořit tu nejnebezpečnější 
závodní trať na světě. Vyprávění 
holčičky Stely o její rodině – lidské  
i té psí, je věnováno dětem od 7 let a 
všem dobrodružným duším.  

Určité lehké detektivní napětí je i  
v půvabné knížce Případy malého 
detektiva od Ivany Peroutkové, 

Vánoce po „Knihomolsku
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která nás v letošním roce osobně 
navštívila a popasovala na čtenáře 
naše prvňáčky.

Malý detektiv Frantík Lebeda řeší 
čtyři zapeklité případy. Je to pašák, 
neohroženě se okamžitě pouští po 
horké stopě, aby dopadl pachatele 
krádeže. Je ovšem pravda, že není 
úplně sám. Pomáhají mu nejlepší 
kamarádi Matěj, Zdíša a vlčák Kazánek. 
A tak se s nimi pusťte do pátrání a 
odhalte tajemství tří ukradených věcí: 
cukřenky, prstenu a houslí. Všechny 
případy jsou zapeklité, ale ten nejtěžší 
pro Frantíka je, když mu o Vánocích 
zmizí Kazan! Knihu jsem objevila před 
Vánoci, když jsem ještě hledala nějaké 
tipy pro „Knižíška.“ Okouzlila mě! Její 
ilustrace jsou půvabné a kniha je 
napsána krásným jazykem.

Asi nejvíc kouzelné je prožívat první 
Vánoce s našimi nejmenšími členy 
rodiny, kteří už jsou dostatečně velcí 
na to, aby tuto krásnou dobu vnímali. 
Je na vás, jak pojmete jejich první 
seznámení s Vánoci, ale právě knížky 

by vám to mohly pomoci usnadnit, 
protože knížky přece děti milují! 

Další „skřítkovské“ dobrodružství 
zažijete v dětské knížce Kocour 
Fiškus a vánoční skřítek.

Pro Fiškuse s Pettsonem jsou i Vánoce 
dobrodružstvím! Vánoce se blíží a 
Fiškus si ze všeho nejvíc přeje spatřit 
vánočního skřítka. Děda Pettson 
kocourkovi neprozřetelně slíbí, že  
k němu skřítek na Štědrý večer určitě 
přijde. Jenže jak to zařídit? Vždyť 
vánoční skřítci neexistují! Nebo snad 
ano? Pettson nechce Fiškuse zklamat, a 
tak se rozhodne, že tajně sestrojí 
mechanického skřítka, který se bude 
pohybovat i mluvit. Brzy ovšem 
zjistí, do jak obtížného, ba přímo 
neproveditelného úkolu se pustil. 
Pokaždé když už chce své úsilí vzdát, 
se však přihodí něco zvláštního, co 
mu pomůže pokračovat. Stihne děda 
mechanického skřítka vyrobit? A co 
se opravdu stane na Štědrý večer? 
Vánoční kniha je určena dětem od tří 
let.

Vánoce jsou časem splněných přání a 
zázraků. Ať se každému z vás o 
Vánocích splní vaše vánoční zázraky, 
tajná přání, když už ne jinak, tak 
třeba v podobě krásné knihy. Když jí 
nenajdete pod vánočním stromkem, 
určitě na vás nějaká nová čeká  
v knihovně.

Tak přijďte i vy milí čtenáři, i knihovna 
má své vánoční kouzlo.

Přejeme vám kouzelné Vánoce prožité 
v poklidu, v radosti a těšíme se na vás 
i v novém roce 2023 s každoročním 
přáním: „Staň se novým čtenářem a 
zachovej nám přízeň “.

A závěrem ještě jedno důležité 
upozornění:

Městská KNIHOVNA Frýdlant 
bude ve dnech 27. 12 - 30. 12. 
2022 UZAVŘENA.   

Za Knihomola a Městskou knihovnu 
Frýdlant 
Radka Wittmayerová
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Topná sezóna začala. Pamatujte, že 
pokud jste si ještě nenechali vyčistit 
komín, je nejvyšší čas sehnat si ko-
miníka. Pozvat bychom si ho měli  
v každém případě po dokončení stav-
by nebo při zapojení nového spotřebi-
če do komínového tělesa, než poprvé 
zatopíme, aby nám provedl revizi.

Zásady požární bezpečnosti při pro-
vozu komínů a spotřebičů paliv jsou 
pro fyzické osoby, podnikající fyzické 
osoby i pro právnické osoby obsa-
ženy v ustanovení § 43 - 47 zákona 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a 
vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění kont-
role a revizi spalinové cesty. V souladu 
s uvedeným nařízením si každý musí 
počínat tak, aby při provozu komína 
a kouřovodu – spalinové cesty a spo-
třebiče paliv nedocházelo ke vzniku 
požáru, kdy „provoz spalinové cesty 
se považuje za vyhovující z hlediska 
ochrany zdraví, života nebo majetku 
osob, jestliže se čištění, kontrola a revi-
ze spalinové cesty provádí způsobem  
podle zákona o požární ochraně“.

Kontrola a čištění spalinové cesty 
se provádí ve stanovených lhůtách, 
které jsou závislé na druhu paliva a 
výkonu připojeného spotřebiče. 
Svépomocí lze provést pouze čištění 
spalinové cesty, k níž je připojen 
spotřebič o výkonu do 50 kW včetně. 
Kontrolu spalinové cesty však může 
provést jen kominík. O provedené 
kontrole spalinové cesty musí kominík 
vyhotovit Zprávu o provedení čištění 
a kontrole spalinové cesty. Pokud čiš-
tění prováděla svépomocí podnikající 
fyzická osoba nebo právnická osoba, 
musí o tomto čištění učinit písemný 
záznam.

Revizi smí provádět jen držitel profes-
ní kvalifikace kominík – revizní technik 
spalinové cesty. Zda má dotyčná oso-
ba příslušnou kvalifikaci si lze ověřit  
na stránkách MV GŘ HZS ČR: https://
aplikace.hzscr.cz/revizni-tech-
nik-spalinovych-cest/. O výsledku 
revize vyhotoví Zprávu o revizi spali-
nové cesty, jejíž nedílnou součástí je 
Technický protokol revize spalinové 
cesty. Revize musí být provedena 
vždy před uvedením nové spalinové 
cesty do provozu nebo po každé 
stavební úpravě komínu, při změně 
druhu paliva připojeného spotřebiče, 
před připojením spotřebiče paliv do 
nepoužívané spalinové cesty, před 
výměnou nebo novou instalací 
spotřebiče paliv (výjimka uvedena  
ve vyhlášce), po komínovém požáru, 
při vzniku trhlin ve spalinové cestě, 
jakož i při vzniku podezření na výskyt 
trhlin ve spalinové cestě.

Lhůty k provedení čištění a kontroly 
jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky  
č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a 
revizi spalinové cesty: https://www.
hzscr.cz/clanek/cisteni-kontrola-a-
-revize-spalinovych-cest.aspx

HASIČI RADÍ OBČANŮM

A nakonec pár praktických informací. 
Za samotnou kontrolu komína za-
platíte zhruba 500,- až 1000,- korun. 
Pokud pravidelné kontroly či revizi 
komínu zanedbáváte, porušujete tím 
zákon o požární ochraně a dopouš-
títe se přestupku. Pokud vás správní 
orgán vyzve k předložení Zprávy  
o provedení čištění a kontrole spali-
nové cesty a vy pravidelnou kontrolu 
neprovádíte, můžete dostat pokutu  
za nesplnění zákonem dané po-
vinnosti. Pokuta bývá zpravidla 
vyšší než částka za provedenou 
kontrolu kominíkem. Závažnější 
problém však nastává ve chvíli, 
kdy dojde k požáru sazí v komíně a  
k následnému rozšíření na konstrukci 
stavby. Nejen, že zaplatíte pokutu  
za nesplnění zákonných povinností, 
ale pokud v takovém případě pojiš-
ťovna zjistí, že komín neměl platnou 
revizi a nebyly pravidelně prováděny 
kontroly, neposkytne vám tak násled-
ně pojistné plnění, nebo bude plnění 
krátit.

Nezapomeňte, prevence je řešení, 
které se vyplatí!   

kpt. PhDr. Tomáš Beneš 
plk. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

Topná sezóna začala, nezapomeňte 
na vyčištění komína!

    

 

HASIČI RADÍ OBČANŮM 

 
Jsou biokrby bezpečné? 

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

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

Několik základních rad pro bezpečný provoz biokrbu: 

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

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

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

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

v českém jazyce a dalšími údaji a výstražnými symboly. 

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

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

Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban 
oddělení prevence 

     HZS Libereckého kraje 
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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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„Všichni nově přivítaní občánci se na-
rodili v průběhu srpna a září tohoto 
roku a jde tak o poslední letošní vítání 
občánků. Děti, které se narodily v říjnu a 
listopadu, anebo přijdou na svět v prů-
běhu prosince, přivítáme mezi občánky 
zhruba v polovině února příštího roku,“ 
říká matrikářka Městského úřadu  
Frýdlant Ivana Sitzberger. 

„Mezi občany města jsme tentokrát 
přivítali Amálii Kozákovou, Teodora 
Drličku, Alexeje Babkova, Petra Smrčku, 
Jana Bartoše, Nelu Sluťákovou, Darka 
Maryška, Patrika Richtermoce, Gabri-
elu Krulišovou, Emmu Dvořákovou a 
Dominika Paříka,“ vypočítává starosta 
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,“  
dodává matrikářka Ivana Sitzberger.

Slavnostní událost doprovodily zpě-
vem a recitací děti z mateřské školy  
v Sídlištní ulici.   

mp
Foto: Jaroslav Appeltauer

Listopadovému vítání občánků 
vévodili chlapci
Jedenáct nových občánků Frýdlantu bylo v sobotu 12. listopadu 2022 slavnostně přivítáno v obřadní síni  
frýdlantské radnice. Jednoznačně přitom převažovali chlapci nad děvčaty. Mezi nové občánky jich starosta  
Frýdlantu Dan Ramzer přivítal 7, děvčata pak jen čtyři.
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V tomto čísle zpravodaje mi dovolte se 
zaměřit na kvalifikaci Českého Poháru 
děvčat v kategorii U18. Jedná se o 
celorepublikovou soutěž, do které se 
přihlásilo celkem 20 týmů, které mo-
hou reprezentovat hráčky narozené  
v roce 2006 a mladší. Jelikož máme 
tento ročník mimořádně silný, roz-
hodli jsme se tuto soutěž vyzkoušet. 
Kvalifikační kolo se konalo 22.-23. října 
v hale Slavie Hradec Králové, kam se 
sjelo všech 20 týmů, aby se utkaly  
ve 3 skupinách. Po tomto kole se týmy 
rozdělí do tří výkonnostních lig a  
v následujících kolech budou vždy 2 
nejlepší postupovat do vyšší ligy, na-
opak 2 nejhorší sestoupí do ligy nižší.

K cestě do Hradce Králové jsme opět 
využili mikrobusu Střední školy hos-
podářské a lesnické Frýdlant, za což 
vedení školy velmi děkujeme. Jelo nás 
celkem 12, jeden řidič, jeden trenér a 10 
hráček. Po příjezdu jsme si šli prohléd-
nout naše soupeřky. Už od pohledu to 
byly velmi dobře technicky i fyzicky 
vybavené hráčky. První kolo nás čekalo 
proti Českému Krumlovu. Nepodali 
jsme vůbec špatný výkon, ale soupeř-
ky byly přeci jen lepší. Dále nás čekaly  
dva zápasy za sebou. A to proti Pardu-
bicím a ZŠ Mikulova Praha. Oba zápasy 
probíhaly podobně jako ten první. Byly 
tam rozhodně světlé momenty, ale 
trápili jsme se především na příjmu. 
Nutno podotknout, že podání všech 
soupeřek bylo velice kvalitní. Po skon-
čení třetího zápasu jsme si dali večeři a 
vydali se do ubytovny. Prohlédli jsme si 
historické centrum i povodí řeky Orlice. 
Na pokoji jsme si probrali celý den a 
byli jsme odhodlaní v neděli soupeřky 
znovu minimálně potrápit. Druhý hrací 
den nás čekaly dva zápasy. A to proti asi 
nejlepším týmům - Slavia Praha a do-
mácí Hradec Králové. Proti sešívaným 
jsme nastoupili velice dobře, udržovali 
jsme si mírný náskok, o který jsme přišli 
až v koncovce. Dokonce jsme měli i 

setball, který jsme bohužel nevyužili 
a prohráli jsme 25:27. I druhý set byl  
velmi vyrovnaný, ale na zlepšený výkon 
soupeřek jsme neodkázali odpovědět. 
V posledním zápase víkendu proti  
domácímu Hradci Králové jsme v prv- 
ním setu také statečně vzdorovali. 
V tom druhém nám pak už možná 
trochu došly síly a prohráli jsme vyš-
ším rozdílem. Znamená to tedy, že v 
příštím kole budeme zařazeni do 3. 
ligy. Dle zápasů na ostatních hřištích 
věříme, že v této lize budeme bo-
dovat. Všechny holky musíme velmi 
pochválit za přístup, bojovnost a 
také za reprezentaci nejen našeho 
oddílu, ale i města Frýdlant. Přeci jen 
bych rád vypíchnul výkon nahrávačky 
Naty Starové, která zvládla odnahrávat 
všech 5 zápasů, což bylo náročné nejen 
fyzicky, ale i psychicky. Od města Frý-
dlant jsme si vypůjčili roll-up, který nás 
doprovázel při zápasech a také jsme 
rozhodčím, soupeřům i pořadatelům 
mohli rozdat propagační materiály 
města Frýdlant. A jaké holky nastoupily 
pod vedením trenéra Matěje Drechslera?

-  Libero a kapitánka Káťa Krubnerová

- Nahrávačka Naty Starová
- Smečařky Naty Gavendová, Lea  
 Gavendová a Klárka Měkotová
- Blokařky Štěpánka Donátová,   
 Anička Sirůčková a Klárka  
 Formánková
- Univerzálky Marky Pulchartová a 
 Eliška Marešová.

Jménem oddílu moc děkujeme za pod- 
poru Městu Frýdlant a také SŠHL 
Frýdlant. Po uzávěrce tohoto čísla už 
máme za sebou další kolo Českého  
Poháru, které proběhlo v daleké  
Opavě. V dalším čísle se zaměříme i  
na další naše týmy (starší žákyně, muže 
i smíšené týmy).

Držte nám palce i v dalších soutěžích. 
Pokud nechcete, aby vám unikly novin-
ky, pak nás sledujte na facebookových 
stránkách Vrtule Frýdlant.  

Za Vrtule Frýdlant
Matěj Drechsler
předseda spolku

Reprezentace města v Hradci Králové

Frýdlantské holky v celostátní 
volejbalové soutěži
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Vážení příznivci tradičních Muzikant-
ských silvestrů, určitě probíráte, zda 
se v této době plné přicházejících 
nepříznivých zpráv bude Muzikant- 
ský silvestr letos konat a zda budou  
nějaká hygienická omezení. Mám  
pro vás zatím jednu dobrou zprávu. 
51. ročník*) MS se ve frýdlantské  
restauraci Beseda konat bude, a to  
ve čtvrtek 29. prosince 2022.

Aby se stihl termín otištění této zprávy 
v prosincovém vydání Frýdlantského 
zpravodaje, nebyla k tomuto termínu 
bohužel ještě uzavřena všechna 
jednání s potencionálními hosty. 
Proto by ani nebylo korektní o mož-
ných hostech v tomto okamžiku 
hovořit. Proč se jednání letos tak 
protahují? Po období různých 
omezení a zákazů konání kulturních 
akcí v době „covidové“ nastalo „po-
covidové uvolnění“. To způsobilo 
jistý přetlak termínových poptávek 
pořadatelů na umělce.  A tak se ne 
vždy setká naše termínová a finanční 
představa s představiteli oslovených 
stran. Tím se vše posunuje, prodlužu-
je a případně i ruší. Realizační tým se 
snaží pro vás jako doposud každý rok 
zajistit kvalitní hosty. Věřme, že se jim 
to podaří. V prosinci najdete, ostatně 
jako každý rok, program a hosty na 
letácích a plakátech.  Co mohu ještě 
potvrdit je to, že frýdlantské uskupení 
Swingtet si tradičně odehraje svoji 
část večera.

Věřím, že i letos, jako každý rok, 
podpoří tuto akci vedení města a 
laskaví sponzoři. Všem těmto patří 
poděkování od organizátorů ale i  

od návštěvníků akce, protože bez 
finanční podpory by se tato tradiční 
oblíbená akce konat nemohla.

51. Muzikantský silvestr se bude ko- 
nat ve frýdlantské restauraci Beseda  
ve čtvrtek 29. prosince od 20:00 hodin. 

Muzikantský silvestr 2022

*) 49. ročník MS se pro epidemii  
covidu nekonal, ale byl započítán  
do pořadí akce.  

Za Muzikanty Frýdlant z.s. 
P. Hihlán 
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Betlémská stezka  
po Frýdlantu
Po celý prosinec je pro vás ve Frý-
dlantu připravena Betlémská stezka, 
která vás provede po různých částech 
města a nabídne vám řadu malých i 
velkých betlémů v oknech domácností 
nebo výlohách obchodů. Seznam 
zapojených betlémů najdete jako vlo-
ženou přílohu tohoto zpravodaje. 

Vánoční výstava  
výtvarných prací dětí  
ZŠ Frýdlant  
Na téma vánoční stromeček
Od 5. 12. 2022 do 6. 1. 2023
výstavní síň radnice

„Příběh jednoho hradu“
2. 12. 2022 od 19:00 hodin 
divadelní představení 
Městské kino Frýdlant

 

Krampus čerti na náměstí 
5. 12. 2022 od 18:00 hodin 
náměstí T. G. Masaryka
Oblíbená návštěva hrozivě vypadají-
cích Krampus čertů ve Frýdlantu.

 

Česko zpívá koledy
7. 12. 2022 od 18:00 
náměstí T. G. Masaryka
Přijďte si s námi zazpívat šest známých 
vánočních koled k vánočnímu stromu 
na náměstí a navodit tu krásnou před-
vánoční atmosféru.

 

Jů a Hele „Vánoční čas“
11. 12. 2022 od 10:00 hodin
divadelní představení pro děti
Městské kino Frýdlant

Vánoční koncert  
orchestru Václava Marka 
a orchestru
12. 12. 2022 od 19:00 hodin  
Městské kino Frýdlant

Betlémské světlo
17. 12. 2022 od 15:00 do 19:00 
výstavní síň radnice
Přijďte si se svíčkou nebo lampičkou 
pro světlo dovezené z Betléma.

Vánoční koncert ZUŠ
20. 12. 2022 od 16:00 hodin  
obřadní síň radnice

Půlnoční mše 
v 16:00 a ve 24:00 hodin
v kostele Nalezení sv. Kříže 

25. 12. a 26. 12. 2022  bude kostel  
od 10:00 do 15:00 hodin otevřen a 
bude vystaven betlém.

Vánoční otevírací doba 
Betlému
pondělí 19. 12. zavřeno
úterý 20. 12. –  neděle 25. 12. 
10.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00 hodin   

mp

Prosincové kulturní a společenské 
akce ve Frýdlantu
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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 4.1. do 30.1.2023  
ve vestibulu frýdlantské radnice.

Výstavu pořádá:
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody.

Dovolujeme si vás pozvat na výstavu, která vzešla  
z 12. 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 4.1.2023 
do 30.1.2023 
ve frýdlantské radnici.

www.nadaceivanadejmala.cz
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