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Městská policie Frýdlant 
je v plném početním stavu
V plném tabulkovém početním stavu 
vstupuje do roku 2023 Městská  
policie Frýdlant. Plně už využívá i nový 
služební vůz a opravenou služebnu
 Více na stranách 8 a 9

Novoroční přání 
zastupitelů
V loňských podzimních 
volbách zvolení noví 
zastupitelé Frýdlantu vám 
přejí do nového roku 2023.  
 Více na stranách 42 a 43

V únoru bude otevřena 
nová třída školky
Prvního února otevře Město Frýdlant 
novou třídu mateřské školy s kapacitou 
24 dětí. Sídlit bude v druhém patře 
staré budovy školy v Bělíkově ulici.  
 Více na straně 33
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Přeji Vám krásný nový rok 2023, 
milí čtenáři Frýdlantského zpravodaje. 

Do nového roku vám obsáhleji přeji v jiné 
části zpravodaje a o tom, co bude v našem 
městě nového, si přečtete uvnitř nebo  
v jeho dalších měsíčních vydáních.

Teď si chci, společně s Vámi, připomenout, 
že 1. ledna to bylo akorát třicet let, co 
vznikla Česká republika. Nevím, kdo z nás 
si vzpomenul?!

Země, republika, vlast je v přeneseném 
slova smyslu vlastně žena. Žena třicátnice.
Třicítka je pomyslný zlom v životě ženy.  
Nic zásadního nezmění, ale je to určitě 
konec jedné životní etapy. Co je pro „tři-
cítky“ charakteristické? Jaká jsou jejich 
trápení a jaké touhy? Co řeší a neřeší?

Od samého počátku dospělosti a od doby, 
kdy je dámám dvacet a víc, poznávají 
samy sebe. Tam vnímám paralelu s naší 
zemí. Léta vzdělávání, poznávání světa 
i sebe sama, hledání směru, kterým se  
v životě chtěla naše „třicítka“ vydat. 

V devadesátkách si určitě užila divočejší 
období, ale to k tomu patří, na prahu 
milénia se dostala do party starších 
evropských dam. A nyní je jedno jisté, 

nastal konec „bezstarostného“ mládí a 
začíná dospělejší období. 

Naší zemi byly naděleny životní zkuše-
nosti, které ji ovlivnily. Něco získala, něco 
už i ztratila, sundala si růžové brýle a 
už musí umět zhodnotit, co jí funguje a 
nefunguje. Naší zemi skončila pomyslná 
doba hájení. A kam bude kráčet dál? A my 
sní? Musí poznat a definovat své priority, 
musí umět říkat „ne“ a stát pevně za svým 
názorem. Právě na vztazích naší země 
s námi samými bude záležet to, zda se 
společně budeme umět a moci radovat a 
truchlit. Je potřeba být pevný ve svých 
názorech a stát si za nimi, umět defino-
vat a vymoci pravidla, aby náš společný 
život v naší zemi dával smysl. Jen potom 
může být naše země dospělá.

A jaká prezidentka nebo prezident bude 
dospělost naší „třicátnice“, kterou mám 
nadevše rád, společně s námi sdílet a 
převezme odpovědnost nejvyšší? Je to jen 
na nás samotných. Proto volme hlavou i 
srdcem.

Přeji Vám krásný leden v našem krásném a 
vámi bohatém městě, milí čtenáři.   

Dan Ramzer
starosta Frýdlantu

lovo starostyS
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Budete měnit trvalý pobyt?
Pak toho budete muset zařídit více.

Změnit na úřadě trvalý pobyt není 
tak jednoduché, jak se může zdát!  
Je třeba zachovat pořadí určitých 
kroků, dodržet lhůty a pamatovat  
na ostatní povinnosti.

Místem trvalého pobytu se rozumí 
adresa pobytu v České republice, 
která je uvedena v občanském 
průkazu a hlavně v základním 
registru obyvatel. „Adresu trvalého 
pobytu volíme zpravidla v místě, kde 
máme rodinu, rodiče, vlastníme byt 
či dům nebo jsme v nájmu poblíž 
zaměstnání. Můžeme mít jen jedno 
místo trvalého pobytu, a to v objektu, 
který je označen číslem popisným nebo 
evidenčním, popřípadě orientačním 
číslem a který je určen pro bydlení, 
ubytování nebo individuální rekreaci,“ 
vysvětluje Zlata Mauerová, která se 
na Městském úřadu Frýdlant zabývá 
evidencí obyvatel.

K vyřízení změny místa trvalého 
pobytu je nutné se nejprve dostavit 
na příslušnou ohlašovnu (obecní 
úřad) v místě nového trvalého 
pobytu a až poté (do 15 dnů) 
požádat o vyřízení nového občan-
ského průkazu. Pozor na to, že dle 
zákona o občanských průkazech, 
jakmile dojde ke změně některého 
z údajů uvedených v občanském 
průkazu, tento platí pouze 45 dní 
od provedené změny, pak auto-
maticky končí jeho platnost!

Kromě povinnosti požádat si o nový 
občanský průkaz je rovněž nutné: 

• zjistit si v dané obci pravidla pro 
placení místního poplatku za komu-
nální odpad, 

• a do 30 kalendářních dnů ohlásit 
změnu své zdravotní pojišťovně.

Dalšími případy, kdy občan musí 
ohlásit změnu místa trvalého pobytu 
na příslušných institucích, mohou být 
tyto: 

• má-li psa staršího 3 měsíců, je po-
třeba vyřídit místní poplatek ze psů, 

• je-li vlastníkem nebo provozo-
vatelem motorového vozidla, do 10 
pracovních dnů nechat zapsat změnu 
do technického průkazu vozidla a 
zároveň co nejdříve změnu oznámit 
pojišťovně, kde má sjednané povinné 
ručení, 

• pobírá-li důchod, změnu oznámit 
do 8 kalendářních dnů České správě 
sociálního zabezpečení, 

• a ve stejné lhůtě oznámit změnu 
Úřadu práce ČR, čerpá-li podporu 
v nezaměstnanosti či nepojistné so-
ciální dávky.

„Pokud se stěhujete, ale nechcete 
měnit adresu trvalého pobytu, nemu- 
síte z výše uvedeného vyřizovat nic.  
Musíte ale počítat s tím, že veškerá 
úřední korespondence vám bude  
chodit na adresu trvalého pobytu.  
Pak je dobré si na evidenci obyvatel  
v místě trvalého pobytu zařídit tzv.  
adresu pro doručování,“ dodává Zlata 
Mauerová (1. p. budovy B, č. dv. 15,  
tel. 488 886 503).    

Foto: mp
(aš)
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Volba prezidenta republiky 2023

Do druhého kola postupují dva kan-
didáti, kteří obdrželi v prvním kole 
nejvíce odevzdaných platných hlasů.  

V první den voleb, v pátek 13. ledna 
2023, proběhne hlasování od 14.00  
do 22.00 hodin, druhý den voleb,  
v sobotu 14. ledna 2023, se bude hla-
sovat od 8.00 do 14.00 hodin. 

Sčítání hlasů proběhne v sobotu  
ihned po uzavření volebních místností.  
Při případném II. kole prezidentských 
voleb proběhne hlasování v pátek 27. 
ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodin a  
v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00  
do 14.00 hodin. V II. kole obdrží voliči 
hlasovací lístky ve volební místnosti.  

Voliči města Frýdlantu jsou rozděleni  
do 6 okrsků: 
Okrsek č. 1:   klubovna Českého 
zahrádkářského svazu, U Nemocnice
Okrsek č. 2:   ZŠ - Husova 344
Okrsek č. 3:   budova radnice, Nám. T. G. 
Masaryka 37
Okrsek č. 4:   ZŠ - Purkyňova  510
Okrsek č. 5:   klubovna Obce Baráčníků – 
Větrov
Okrsek č. 6:   ZŠ Masarykova – Bělíkova 977

Právo volit prezidenta ČR má občan 
města za předpokladu, že jde o státního 
občana České republiky, který alespoň 
druhý den voleb, tj. 14. ledna 2023, 
dosáhl věku nejméně 18 let, v případě 
II. kola dosáhl 18 let druhý den voleb, tj. 
28. ledna 2023. 

Kdo nebude moci ze zdravotních dů-
vodů navštívit volební místnost, může 
si zažádat o dovoz přenosné urny.  

Žádosti lze doručovat na MěÚ Frýdlant 
písemně nebo telefonicky na tel.  
488 886 103, 488 886 104.

V případě onemocnění nemocí Covid-19 
budou moci voliči využít drive in sta-
noviště v Liberci.   

V případě např. poškození nebo ztráty 
volebních lístků obdrží volič volební 
lístky ve volební místnosti.   

Veronika Bubeníčková
tajemnice MěÚ Frýdlant

13. a 14. ledna 2023 se uskuteční volba prezidenta republiky. V případě, že žádný z kandidátů nezíská 
více jak nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů, bude probíhat 27. a 28. ledna 2023 II. kolo 
prezidentských voleb. 

Vánoční přípravy v DPS
v pohodě a klidu
První adventní víkend jsme si u nás  
v DPS vyrobili krásné adventní věnce. 
Moc se nám povedly a to především 
zásluhou paní Lenky Kutilové a jejího 
manžela, kteří vše perfektně připravili, 
nanosili a byli nám při tvoření nápo-
mocni.

Nakonec jsme si zazpívali koledy a užili 
si skvělou předvánoční atmosféru.

Pavlína Sommerová
vedoucí 
Střediska sociální péče Frýdlant
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Tajný výlet

Počátkem prosince jsme podnikli 
„tajný výlet“. Všichni se na něj 
dlouho těšili a lámali si hlavy, kam 
že se to pojede. Členy naší expedice 
jsme dovezli do Andělské Hory  
k transbordéru přes místní potok. Je  
to vlastně upravená lanovka. Kabinka 
je zavěšena na kladkách. Cestující 
tahají za lana a kupodivu nemusí 
vynaložit velkou sílu k tomu, aby se 
dostali na druhý břeh. Ti nejodvážnější 
z nás si to také zkusili.

Druhou zastávkou byla malebná obec 
s roubenkami, Kryštofovo údolí. Tam 
jsme si prohlédli venkovní betlém 
vytvořený akademickým malířem 
Josefem Jírou, unikátní orloj a naše 
kroky zamířily do muzea betlémů a 
hraček.

Všichni jsme si zavzpomínali na naše 
dětství a přenesli se do časů dávno 
minulých.

A protože každý správný výlet končí 
u kávy a zákusku, přesunuli jsme se 
do prvorepublikové kavárny U Ježků, 
kde jsme si ve stylovém prostředí 
pochutnali na místních dobrotách.

Akce se myslím všem líbila a už vy-
mýšlíme, kam pojedeme příště.   

Pavlína Sommerová
vedoucí 
Střediska sociální péče Frýdlant
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Žije mezi námi

Tím končím vyprávění o nenápadném 
člověku a jeho šikovných ručičkách. 
Ještě jednou díky Jendo. 

Měj se a směj se dlouho.  

Jana Bláhová

To co budu vyprávět je o jednom 
obyčejném občanu z Frýdlantu, který 
má opravdu šikovné ručičky. 

Ale od začátku...

V patnácti letech po skončení povinné 
školní docházky ve škole „Purkyňova“ 
jsme se dali každý za svým cílem. V roce 
2000 se sešlo několik spolužaček, které 
daly dohromady setkání po letech. 
Scházíme se každý rok. Hodnotíme,  
co se nám povedlo a jak si žijeme. 

A tady se zastavím u jednoho z nás. 
Je to Jan Vacek, který se rozpovídal  
o svých koníčcích. Až že jich není málo, 
ale jeden zaslouží zvláštní pozornost. 

Pozvu vás na procházku cestou od hřbi- 
tova směrem na Višňovou a Hartu. Zde 
se Jenda zastavil u kapličky, křížku a 
pomníku. Přemýšlel a konal. Věnoval 
svůj čas a peníze na renovaci památek, 
které nahlodal zub času. A jak vidíte 
na přiložených fotografiích před a po 
dokončení úprav, povedlo se. Děkuje-
me. Poděkování patří i neznámému, 
který upravil a dokončil mozaiku Panny 
Marie v kapličce. 

Děkuji Vám, nebylo to hned. Nápad, 
chuť a píle se vyplatily. Říkám si kolik lidí 
šlo kolem, jelo na kole a bez povšimnutí. 
Ted se turisté zastaví a potěší se 
pohledem na opravené památky a to 
díky tobě Jendo. Patří ti obdiv, úcta a 
poděkování. 
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Městská policie Frýdlant vstupuje  
do roku 2023 v plném početním stavu

„Když jsme předloni zachytili signály 
z Liberce o tom, že už pro nás službu 
městské policie dělat nechtějí, věřili 
jsme i přes určité obavy, že v případě 
rozhodnutí o zřízení vlastní městské 
policie naplníme naše očekávání i 
personální kapacity. Po pouhém roce 
fungování Městské policie Frýdlant 
se ukázalo, že rozhodnutí ji zřídit bylo 
správné a obavy o naplnění tabulek 
byly zbytečné. Vzhledem k tomu, že jsme 
vybírali srdcaře a lidi, kteří tu práci u 
nás ve Frýdlantu opravdu chtějí dělat a 
nevyužívají jen náborového příspěvku, 
který jsme z tohoto důvodu nedávali, 
se nám podařilo ideální početní stav 
8 strážníků a jeden velitel vlastně 
naplnit dost rychle,“ říká místostarosta 
Frýdlantu Jiří Stodůlka. 

Koncem prosince chyběli Městské 
policii Frýdlant k ideálnímu stavu tři 

V plném tabulkovém stavu vstupuje do druhého roku svého fungování Městská policie Frýdlant. Od 1. ledna 
2023 má velitele, pět strážníků a tři strážnice. Tři nové strážníky však čeká ještě kurz základní přípravy a zkoušky,  
v plném nasazení tak bude městská policie až od března 2023. 

strážníci. „Nastoupili hned prvního 
ledna, jde o dva muže a jednu ženu.  
Teď v lednu podstoupí základní přípra-
vu, pak je čekají zkoušky na ministerstvu 
vnitra a také si musejí udělat zbrojní 
průkaz. Takže s tím, že se stanou 
plnohodnotnými členy týmu, se počítá 
nejspíše v březnu 2023,“ vysvětluje 
starosta města Ing. Dan Ramzer. 

V tu dobu by také mohla začít Městská 
policie Frýdlant fungovat ve městě  
v nepřetržitém režimu, 24 hodin 
denně. 

Městská policie Frýdlant sídlí od no-
vého roku v nově zrekonstruované 
služebně v přízemí objektu čp. 99  
na náměstí T. G. Masaryka. „Máme 
zde dva prostory. Jeden je zázemím  
pro strážníky, druhý slouží jako kance-
lář. Tam za námi mohou lidé chodit 

třeba řešit přestupky nebo přicházet  
s případnými dotazy, náměty a 
podněty,“ vysvětluje velitel Městské 
policie Frýdlant Bc. Petr Šantavý. 

Policisté mají od prosince nový služeb-
ní automobil. „Převzali jsme si ho po 
dlouhém čekání na začátku prosince a 
nyní je pro naši činnost plně k dispozici. 
Na výjezdy díky němu můžeme vyrazit 
prakticky okamžitě. Jednodušší je s ním 
i kontrolní činnost. Díky varovnému 
výstražnému osvětlení nám pak pomá-
há například při označení dopravních 
nehod nebo při potřebě rychlé jízdy  
na majáky,“ vypočítává velitel stráž-
níků. Automobil ještě získá speciální 
vestavbu do kufru. 

Městská policie Frýdlant byla sice ofi-
ciálně zřízena k 1. 1. 2022, první hlídka 
však do terénu vyrazila až v průběhu 
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května, kdy k veliteli přibyl i druhý 
strážník. „V následujících měsících  
jsme se ve své činnosti zaměřili napří-
klad na dopravu, kdy jsme ji řešili  
v centru města především v okolí 
pošty, náměstí, přímo náměstí, ale i  
na sídlištích. Dále jsme pak řešili 
veřejný pořádek, zaměřili se na osoby 
bez domova a další osoby, které dělají 
nepořádek, zase především v centru 
města. S těmito osobami pracujeme 
intenzivně, téměř každý den a daří 
se nám jejich činnost eliminovat,“ 
vypočítává velitel strážníků. 

V období od 1. června do 1. prosince 
roku 2022, kdy už Městská policie 
Frýdlant čítala celkem pět strážníků, 
bylo strážníky zkontrolováno 292 
osob, řešeno 318 přestupků a to  
v dopravě, kvůli veřejnému pořádku 
nebo vrakům, uděleno bylo 51 pokut 
v celkové výši 7 400 korun a policii ČR 
bylo nahlášeno 6 trestných činů. 

„Pokud bych měl necelých prvních  
sedm měsíců aktivního působení 
městské policie ve Frýdlantě zhodnotit, 
pak to bude hodnocení kladné. Poma-
lu se díky ní daří vymáhat pořádek 
především při parkování a daří se i 

ochrana veřejného pořádku. V této 
oblasti máme za sebou i několik 
preventivních akcí. Ve Frýdlantu máme 
problém s alkoholem a drogami, s na- 
rušováním veřejného pořádku v noč-
ních hodinách především v centru 
města – i v těchto oblastech nám 
strážníci pomáhají. Komunikují i s růz-
nými organizacemi, které se zabývají 
protidrogovou prevencí, monitorují  
i uživatele drog a dělají vše pro to, aby  
se ve městě drogy nedistribuovaly. 
Velkým úspěchem našich strážníků 
je zajištění parkování na sídlištích, 
jsme rádi, že daleko lépe a efektivněji 
komunikují s nálezci a majiteli zaběh-
nutých psů, poprvé se prezentovali  
na dni IZS, velice intenzivně komunikují 
se seniory, dětmi ve školách, velice 
dobrá je i jejich spolupráce s Policií ČR,“ 
vypočítává starosta Frýdlantu. 

Strážníci se také podíleli na odstra-
nění autovraků z ulic města. „Tyto 
automobily ve špatném stavu kolikrát 
už třeba nemají ani kola a jsou  
na špalcích a tak zabírají zbytečně 
místo k parkování. Není to ale naštěstí 
tak palčivý problém. Myslím, že měst-
ská policii daleko více zasahuje a působí 

edukativně u problémů s parkováním. 
A musím říci, že velmi úspěšně, protože 
řidiči se opravdu naučili využívat 
parkoviště a už jen minimálně nám 
například stojí na veřejné zeleni nebo 
v místě, kde brání průjezdu složek IZS,“ 
dodává místostarosta Frýdlantu. 

Městskou policii čeká v polovině 
tohoto roku novinka. Při její každo- 
denní činnosti by jí díky připra-
vovanému projektu měli pomáhat  
i čtyři asistenti prevence kriminality. 
„Pomáhat mohou při preventivních 
akcích, v komunikaci s vyloučenými 
lokalitami, v prevenci bezpečnosti silnič-
ního provozu. Zajímali jsme se o to, jak 
tito asistenti fungují v jiných městech 
kraje, například ve Smržovce, ve Velkých 
Hamrech nebo v Liberci a byli jsme 
spokojení. Věříme, že se jejich činnost 
osvědčí i ve Frýdlantu,“ uzavírá starosta 
Dan Ramzer. 

Město Frýdlant podalo žádost o dota-
ci na asistenty prevence kriminality  
na Ministerstvo práce a sociálních věcí 
koncem prosince 2022.  

mp
Foto: Marek Sekáč
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Ke kořenům - nový seriál
 zpravodaje
pro rok 2023

Ve zpravodaji nás bude bylinkovým 
rokem provázet už od únorového čísla 
herbář Gottfrieda Menzela. Společně 
do něj budeme nahlížet a porovnávat 
téměř 200 let běhu času. Najdeme  
v něm rostliny, které zde již nerostou. 
Také však ty, co vytrvaly a ustály  
lidskou činnost. Vnímejme přírodu. 
Ona se bez nás obejde. My jsme však 
bez ní ztraceni. Můžeme se poučit 
z minulosti, žít přítomností a tvořit 
budoucnost.

Pojďme si na úvod přiblížit autora 
herbáře, Gottfrieda Menzela:
   
Byl významnou osobností našeho 
kraje, novoměstským děkanem, příro-
dovědcem a cestovatelem. Na svět 
přišel 7. 6. 1798 do rodiny sedláka  
v Krásném Lese, tehdy (Schönwald bei 
Rückersdorf).

Vystudoval piaristické gymnázium  
v Mladé Boleslavi, malostranské gym- 
názium v Praze a po studiu boho-
sloveckého semináře v Litoměřicích 
byl roku 1824 vysvěcen na kněze. 
Nejprve sloužil jako kaplan v Hrádku 
nad Nisou, posléze 3 roky učil na dívčí 
škole v Liberci a nakonec zakotvil jako 
farář v Novém Městě pod Smrkem.

Je autorem mnoha literárních děl. 
Mezi nimi je pro region severních 
Čech důležitý herbář, vydaný v letech 
1830-33 (Flora der Exz. Gräfl. Clam-
Gallas´schen Herrschaften Friedland, 
Reichenberg, Grafenstein und Läm-
berg). Toto dílo je součástí sbírky 
Městského muzea Frýdlant a úvodní 
stranu z něj můžete vidět na přiložené 
fotografii. 

Celý rok 2023 bude nejen v tomto novém seriálu „Ke kořenům“, ale i v akcích města Frýdlant, plynout ve znamení 
bylinek, rostlinek a radosti z jejich krásy a užitečnosti. První z akcí proběhne 1. dubna na Velikonočním jarmarku. 
Na podzim vše vyvrcholí ve Špitálku 14. a 21. října 2023 burzou semínek a přebytků z vašich zahrádek. Navzájem 
si je darujeme či vyměníme.

V letech 1849-1851 vykonal Gottfried 
Menzel cestu po Texasu, aby se zdoko-
nalil v přírodovědeckých znalostech. 
Zabýval se pěstováním morušovní-
ku, ovocnářstvím, sběrem léčivých  
rostlin. 

Jako jeden z prvních popsal botanické, 
zoologické, geologické a klimatické 
poměry severních Čech. Výsledky 
zkoumání poté poskytoval k dispozi-
ci školám a všem zájemcům. Za tuto  
záslužnou činnost a přínos jeho  
zámořské cesty byl jmenován děka-
nem. 

V roce 1854 odešel do důchodu kvůli 
vážné oční chorobě. Na 21 let se  
usadil v Krásném Lese. V roce 1875 byl 
císařem Františkem Josefem I. oce-
něn vyznamenáním Kříže za zásluhy 

s korunou, byl také čestným členem 
různých přírodovědeckých společ-
ností. Tou dobou se vrátil i do Nového 
Města pod Smrkem a zde 14. 5. 1879 
zemřel.

Na památku světoběžníka, duchov-
ního, básníka a přírodovědce byl pos-
taven v roce 1881 v Novém Městě 
pod Smrkem za kostelem sv. Kateřiny 
pomník. Dodnes jej můžete vidět  
v Myslbekově ulici naproti domu  
č. 804.

Zdroj informací o Gottfriedu Menzelovi: 
wikipedie, Frýdlantské květy, výstava 
Natura 2000 /Iva Beranová/

Zpracovala a logo seriálu vytvořila:  
Eva Činčurová
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Frýdlant nechal zrestaurovat 
sochy Spravedlnosti a Anděla, 
dočasně zdobí radnici

„Socha Anděla byla silně znečištěna, 
nános v podobě krusty bylo nutné 
sejmout pomocí hydrogen-uhliči-
tanových zábalů. Poté byla socha 
zpevněna, aby nedocházelo k případ-
né další degradaci již poškozeného a 
narušeného povrchu kamene a mecha-
nická poškození a praskliny byly do-
plněny a nainjektovány materiálem 
určeným pro restaurování,“ vysvětluje 
zásah na první soše restaurátorka 
Vanesa Trostová. 

Socha Spravedlnosti měla mnoho-
četná mechanická poškození, kdy 
některé části úplně chyběly, samot-
ný kámen byl silně degradovaný, 
drolil se a rozpadal. Na soše byly 
také zřetelné známky znečištění 
v podobě tmavých depozitů a zbytků 
biologického napadení. „Zde jsem při-
stoupila k tvarové rekonstrukci sochy, 
lokální barevné retuši a hydrofobizaci,“ 
doplňuje restaurátorka. 

„Město Frýdlant přišly konzervační a res- 
taurátorské práce na sochách Spra-
vedlnosti a Anděla celkem na 128 tisíc 
korun. Sochy jsou v současné době 
instalovány ve vestibulu radnice, aby 
si je mohla veřejnost prohlédnout.  
O jejich trvalém umístění rozhodne 
začátkem tohoto roku rada města, kte-
rá bude mít k dispozici i doporučení 
k umístnění od kulturní komise,“ uzavírá 
Jan Mráz z majetkosprávního odboru 
Městského úřadu Frýdlant. 

mp
Foto: mp

Dvě sakrální památky, uložené až doposud v depozitáři, nechalo v průběhu roku 2022 zrestaurovat Město  
Frýdlant. Obnovy se díky restaurátorské práci Vanesy Trostové dočkala pískovcová socha Spravedlnosti a 
mramorová socha Anděla. Prozatím jsou instalovány ve vestibulu frýdlantské radnice, o jejich trvalém umístění 
bude rozhodnuto začátkem tohoto roku.
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75 let Gymnázia Frýdlant

Antonín Dočekal: „První 
státní reálné gymnázium 
ve Frýdlantu“
Ten, kdo nepoznal léta horečného a 
nadšeného budování po osvobození 
republiky, sotva si dovede představit 
bouřlivý rozvoj kulturního života 
v pohraničí. Po vysídlení původních 
německých obyvatel se sem přistě-
hovali Češi, Moravané a Slováci a zase 
po několika staletích tu sídlili Slované. 
Před válkou žilo ve Frýdlantu jen asi 
130 Čechů, kteří zde měli mezi šesti 
tisíci Němci svou českou Masarykovu 
školu. Po válce, když noví občané 
Frýdlantu „roztočili kola výroby“ a 
porozmýšleli o budoucnosti svého 
města, vzniklo na sklonku roku 1947 
první státní reálné gymnázium pro 
studenty z Frýdlantska, a tak poprvé 
v historii ožily ulice našeho města 
studentským halasem.

Jak se takové gymnázium zakládá? 
S problémy, ale rychle! To si už dnes 
nedovedeme ani představit. I v tom 
byla ona doba okouzlená svobodou, 
která dávala nadšení, sílu a křídla  
všem. Atmosféru těchto dnů ukazo-
vala výstava v sále Národního domu 
„Dva roky budování Frýdlantska.“ 
Byly na ní vystaveny první výrobky 
znárodněných závodů, historické ma-
py znázorňovaly slovanské osídlení 
této oblasti, vznik českých škol a 
první kulturní akce nových obyvatel. 
V oknech byly transparentní obrazy 
nového života na Frýdlantsku a v čele 
výstavy monumentálně pojatý obraz 
budovatelů Frýdlantska. Zdálo se, že  
v této době se dá vytvořit všechno.

Neumím si vůbec představit, jak by 
vznikalo nové gymnázium dnes – co 
schůzí, času a ztracené energie,  
úsilí a intervencí, kolik nenaplněných 
slibů a nepřekonatelných obtíží by 
čekalo na odvážlivce, kteří by ho 

Loni v září oslavilo frýdlantské gymnázium tři čtvrtě století od svého vzniku. V pozůstalosti učitele gymnázia 
Antonína Sedláčka se zachovala autentická vzpomínka pamětníka na založení a počátky gymnázia ve Frýdlantu.

chtěli vybudovat. Ani tenkrát to jeho 
zakladatelé neměli lehké, ale vůli měli 
všichni rovnou. Předseda MNV Josef 
Kilingr našel budovu, iniciátor akce a 
první ředitel prof. Miroslav Kruml 
našel na zemské školní radě ty pravé 
dveře. Zemský školní rada Rejfíř a 
zemský inspektor Živec počali hledat 
pro nové gymnázium učitele. Okresní 
školní rada s inspektorem Červinkou a 
řediteli měšťanských škol dodali 
první (a znamenité!) žáky. Našel se i 
vynikající školník Rudolf Malík, a tak 
vyučování mohlo už v prosinci 1947 
začít. Vyučovat se začalo v prosinci 
1947 a v únoru 1948 byli na škole čtyři 
státní profesoři, a to ředitel Kruml, 
prof. Dočekalová, Ebrle, a Vyhnánková 
a dva suplenti Serbusová a Mackovík. 
Chybějící aprobace byly doplňovány 
kandidáty profesury. Na škole bylo 99 
žáků ve čtyřech třídách.

Zlaté oči, které vybraly ze stávajících 
budov frýdlantských budovu prvního 
gymnázia! Byla to zámecká správní 
budova (budova dnešní Střední školy 
hospodářské a lesnické Frýdlant  
v  Zámecké ulici – pozn. redakce), 
kterou postavili pro hraběte 
Clamgallase v 18. století. Ještě za války 
tu byly hraběcí kanceláře. Po menších 
úpravách interiérů vznikly třídy, 
čítárna, kreslírna, tělocvična, kabinety, 
sborovna a ředitelna. V jednom 
bočním křídle pak byt pro ředitele,  
v druhém pro školníka. U levého křídla 
byla prádelna s elektrickou pračkou  
z roku 1920, kde si profesoři a profesor-
ky prali prádlo. Bývaly zde i kon- 
ve mléka, které se v kotli ohřívalo a 
o přestávkách studentům nalévalo.  
Na dvoře uzavřeném frontou dřevní-
ků stál jasan. Za dřevníky se rozkláda-
la zahrada pro potřebu ředitele a 
školníka. Jablka z tohoto sadu se 
rozdávala studentům v zimních 
měsících.

A to okolí! Všude kolem dominovala 
příroda. Nebyla to škola vonící  
maltou a vápnem, ale zato byla nej-
krásnější. Ke škole na zámeckém kopci 
vedly tři cesty lemované prastarými 
lípami a kaštany. V sousedství tisí-
ciletého hradu a slavného zámku, 
jehož věž, hradby a štíty bylo tušiti 
mezi velkými lipami a dubisky, jiho-
východní obzor vyplněný horami a 
lesy, romantické ticho. To všechno 
povznášelo a zušlechťovalo. Od jara 
do podzimu tu v korunách stromů pěli 
ptáci, vrkali a bublali divocí holubi.  
Za dvorem ovocný sad se v květnu 
rozzářil a zpohádkovatěl, blízký 
les na školním pahorku zavoněl. 
Konečně svědčil o tom i zápis v třídní 
knize z června 1951: “Při matematice 
láká Haidler kosy na okna tím, že 
napodobuje jejich pískání. Prohlašuje, 
že vábí čížka. Podpis: Čížek, profesor 
matematiky.“ Dnes zavíráme okna 
před hlomozem aut a traktorů, za-
cloňujeme je před sluncem a jsme 
sužováni teplem. V prvním gymnáziu 
bývala okna otevřena. Tiché a vytr-
valé šumění lip uklidňovalo a tišilo. 
Stromy tvořily příjemný stín. Toto 
nejsevernější gymnázium v naší vlasti 
hýčkané mámivou přírodou bylo 
krásné i v zimě. Ve třídách se topilo 
v kamnech. Do třídy občas přišel s 
kbelíkem koksu a lopatkou pan 
školník, aby přiložil. Když padal sníh 
a psala se písemka, bylo takové ticho, 
jaké lze potkat dnes jen na horách a  
v lesích.

Manželka nastoupila hned po ukon-
čení studií na Univerzitě Karlově 
jako státní profesorka v únoru 1948. 
Pracoval jsem v té době jako výtvarník 
v nakladatelství Dílo. V Praze jsem 
marně hledal byt. Na víkendy jsem 
jezdil do Frýdlantu a brzy jsem si 
kraj pod Jizerskými horami oblíbil. 
Vzdal jsem se zajímavé práce a dobře 
placeného místa, a když manželka 
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nastoupila mateřskou dovolenou, 
vystřídal jsem ji, abych ve škole 
vyučoval deskriptivní geometrii a výt-
varnou výchovu.

Mladý profesorský sbor práce v nové 
škole těšila. Chodili jsme na společné 
vycházky do hor, hráli šachové turna-
je a se svazáky divadlo. Někdy jsme 
si šli zatančit na skleněný parket do 
Koruny na Haag. Zkrátka jednotní 
v práci i v zábavě! Rádi jsme chodili 
na brigády, věnovali jsme jim hodně 
osobního volna i o prázdninách. 
Jedna z nejhezčích byla o prázdninách 
v roce 1950, kdy jsme společně 
s učiteli ostatních frýdlantských škol a 
s okresním školním inspektorem Jo-
sífkem sušili sena na Státním statku 
v Dolním Oldříši. A tak nám pohodu 
kazilo jen bydlení ve špatných pod-
nájmech, když byty pro mladé pro-
fesory ve Frýdlantu nebyly. Tím se 
také vysvětluje velká fluktuace učitelů, 
k níž docházelo až do roku 1952.

Státní reálné gymnázium mělo dvě 
větve, humanitní a technickou.  
Na technické jsem učil deskriptivní 
geometrii. Tehdy to byl náročný 
předmět. Učivo bylo rozsáhlé, protože 
však na ně bylo více hodin a počet 
žáků nepřevyšoval 15, práce se da-
řila. Učebny byly zprvu vybaveny 
pomůckami jen spoře: např. v kni-
hovně výtvarné výchovy byly jen 
dvě německé knihy, které jsem našel 
ve sběru. Ve třídách a na chodbách 

však visely reprodukce obrazů ze 
sbírek Národní galerie. Manželka 
dostala od našeho společného 
profesora na vysoké škole, národního 
umělce Karla Lidického, řadu 
hodnotných sochařských modelů, 
které jsem hodně využíval. Dost 
pomůcek obdržela naše škola ze zru-
šeného učitelského ústavu v Kutné 
Hoře. Oproti dnešnímu vybavení 
pomůckami jsme byli tenkrát nuzní 
žebráci, ale jednotné působení a 
opravdový, upřímný přístup k výuce a 
výchově byl však rozhodující.

Mezi studenty byli i věkově starší: 
bývalý partyzán, děvče, jehož otce 
zabili okupanti, filmový herec i faleš- 
ný hráč. Pro všechny byla charak-
teristická chuť ke studiu, aby se 
dostali na svou vytouženou fakultu. 
Zemský školní rada Rejfýř byl 
šachovým velmistrem. Snad proto se 
doporučovalo třídním, aby se ve vol-
ných hodinách vyučovalo šachové 
hře. Rozvíjela logické myšlení a 
procvičovala tvůrčí fantazii.  Později 
se ve škole hrály i krajské šachové 
soutěže. Tělesná výchova a sport 
patřily nerozlučně ke studentskému 
mládí. 

V jednom roce jsem učil tělesnou 
výchovu, neboť ve škole nebyl 
tělocvikář. Hned v prvních hodinách 
jsem poznal, že mezi studenty 
jsou vynikající cvičenci – sokolové. 
Rozhodl jsem se, že jim ponechám 

vedení hodin a sám jsem stával  
v koutě na kladině. Jednou přišel na 
inspekci chlap jako hora – zemský 
školní inspektor Škvára. Neodvážil se  
v botách vstoupit do tělocvičny a 
zůstal stát ve dveřích, takže jsme  
o sobě nevěděli. Slávek Holata 
předcvičoval právě obtížný cvik 
na bradlech a ukončil ho skvělou 
roznožkou, celé družstvo to opakova-
lo po něm. Spokojený inspektor ode-
šel řediteli oznámit, že to ten suplující 
profesor vede výborně a utíkal  
na vlak.

Většina dnešních studentů asi ne-
pochopí, že ti tehdejší toužili po 
vědění. Byla to chudá generace. Byli 
skromní, šetrní, do školy si nosili 
obědy v sáčcích. Ředitel Kruml zavedl 
pro zlepšení výživy pití mléka a  
v zimě se rozdávalo ovoce ze školního 
sadu. Někteří začali chodit na obědy 
do jídelny státního statku, našeho 
souseda, kde vařila paní Burzová.  
K obědu bývaly buchty, vdolky, nebo 
guláš. Profesoři tam také jedli, ale 
později chodili do jídelny ONV. Ještě 
stále platil lístkový systém.

Ještě se vrátím k tomu, jak se studenti 
učili v mém předmětu – v deskriptivní 
geometrii. Dnes, ačkoliv je oproti 
tehdejší méně náročná, je považována 
za předmět nepříjemný a těžký. 
Zůstalo mi z té doby několik desítek 
rysů, z nichž mnohé lze usoudit. 
Vynikají přesností a dokonalým 
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technickým provedením, originálnos-
tí námětu i výtvarným pojetím. Dodnes 
vzbuzují úctu, protože jsou pro žáky 
pozdějších škol nenapodobitelné. 
Ačkoliv jsem usiloval o to, aby mí 
pozdější žáci pokračovali na podobné 
úrovni, neuspěl jsem. Nikdy se mi již 
nepodařilo je získat pro radostnou a 
odpovědnou práci, vzácné jednotlivce 
vyjímaje. To proto, že tenkrát nadše-
ní a tvořivost patřila k době a byla 
obsažena i v jejich osobnostech.  
A tak se smutkem konstatuji, že  
po celý svůj učitelský život jsem 
obdivoval své první žáky, pováleč-
nou generaci, které se nikdo nikdy  
z pozdějších studentů ve výsledcích a 
pracovním elánu nepřiblížil.

Konečně přišla 30. 5. 1951 první mat-
urita. Ministerstvo či KNV vydalo 
nařízení, že musí být ukončena 
v jednom dni, ředitel školy pak pokyn, 
aby se s ní začalo až odpoledne. 
Odpoledne se nachýlilo, přišel večer a 
po něm krásná májová noc s hvězdami. 
A na gymnáziu se stále maturovalo! 
Když odbila na zámeckých hodinách 
půlnoc, řešil právě student Bohumil 
Prouza o rovnoběžných mimoběž-
kách a přitom zíval. Při známkování 
se muselo vzít v úvahu, že byl ospalý. 
Maturita skončila až po půlnoci, ale  
do protokolu se napsalo, že odpo-
ledne. Jó, dějí se mezi nebem a zemí 
věci!

Během maturit, které se konaly  
v kreslírně u velikého oválného stolu, 
studenti chodili po chodbách nebo 
zůstávali ve třídě. Mezi nimi se zjevovala 
prof. Vyhnánková, které studenti 
říkali „naše Hedvička.“ Ta dovedla 
svým nenapodobitelným úsměvem a 
vlídnou a klidnou promluvou působit 
na rozbouřené nervy studentů jako 
balzám. Zajímavou osobností byl 
první školník Rudolf Malík. Nevím, 
odkud do Frýdlantu přišel ani 
čím byl ve vnitrozemí. To mu jistě 
odpustí. Jako školník byl svědomitý a 
spolehlivý. Když si uvědomím, kolik 
kamen v zimě obsluhoval, v kolik 
hodin musel začít zatápět, aby ve 
třídách, ve sborovně a v ředitelně 
bylo před osmou hodinou teplo, rád 

před ním smeknu pomyslný klobouk. 
A vždycky byl všude pořádek. A on 
nebyl jen školníkem – byl moudrým 
sečtělým filosofem, rádcem studentů i 
profesorů, soudcem z lidu u okresního 
soudu. Byl osobností, které si všichni 
vážili. Vychovával studenty, ukazoval 
jim cestu do života a nikdy neváhal 
pomoci obhájit pravdu. Zkrátka ke 
gymnáziu neodmyslitelně patřil.

Zažil jsem velký třesk, když začal náš 
národ tvořit, budovat a žít po ničivé 
válce a okupaci. Žil jsem tím nadšením, 
které zvedalo opuštěné pluhy, 
roztáčelo zarezlá kola, roztápělo kotle 
opuštěných továren, budovalo nové 
školy. A díky osudu jsem mohl být 
vzniku jedné školy přítomen! 

Po naší druhé maturitě v červnu 1952 

reálné gymnázium zaniklo. Studenti 
3. ročníku odešli na gymnázium 
do Liberce, tam si v prázdninovém 
kurzu doplnili učivo 4. ročníku a  
v září odmaturovali. Ostatní studenti 
s několika profesory přešli na nově 
vzniklou Jedenáctiletou střední školu, 
která se po nové školské reformě stala 
nástupnickou organizací gymnázia.

Člověk stárne, čas nikoliv … Dnes cho- 
dívám jako důchodce na houby  
do lesa krásných smrků, který před 
34 lety vysazovali tehdejší studenti 
i s profesory a ředitelem Krumlem. 
Představuji si jejich mladé šťastné 
tváře sršící optimismem mládí.

I ten kousek lesa byl vysázen poctivě. 
A právě v něm se mi hezky dýchá a 
vzpomíná.

O autorovi: Antonín Dočekal, absolvoval Pedagogickou fakultu UK, obor výtvarná 
výchova studoval u vynikajících umělců – malíře Cyrila Boudy a sochaře Karla 
Lidického. V roce 1948 nastoupil jako profesor na reálné gymnázium ve Frýdlantu.  
Po jeho zrušení vyučoval deskriptivní geometrii a výtvarnou výchovu na Jedenác-
tileté střední škole a na Střední všeobecně vzdělávací škole ve Frýdlantu, kde působil 
až do svého odchodu do důchodu v polovině 80. let. Někdy v této době napsal také 
vzpomínku na počátky gymnázia.  

Zaslal: Jiří Bláha
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Kříž stojí při levé straně silnice směřu-
jící z Větrova do Frýdlantu, u odbočky 
ke statku v Dětřichovské ulici. Podle 
soupisu frýdlantské farnosti byl zří-
zen v roce 1802 tehdejším majitelem 
usedlosti čp. 47 ve Větrově Antonem 
Zimmermannem a jeho ženou Annou 
Marií. A právě tato usedlost se starala i 
o dobrý stav kříže.

Na pískovcovém podstavci tvořeném 

Zimmermanův kříž, Větrov
Paměť v krajině Trojzemí, 100260207                                       Drobné památky Frýdlantsko 

Číslo památky:  20 
Název památky:  Zimmermanův kříž, Větrov
Umístění památky:  WGS84 (GPS): N = 50°54‘34‘‘ E = 15°4.0‘38‘‘

soklem, dříkem a profilovanou voluto-
vou římsou je situovaný poměrně vy-
soký nástavec, který původně vynášel 
litinový kříž s korpusem ukřižovaného 
Ježíše Krista. Čelní a boční strany dří-
ku jsou opatřeny mírně vpadlými poli  
s nápisy, z nichž levý nese chrono-
gram a informuje o zřízení památky. 
Na pravé straně je uveden biblický ci-
tát z knihy Izaiáš (kapitola 53, verš 6).  

Z vrcholového kříže se do dnešní doby 
zachovalo jen torzo, pata kříže a jeho 
kotvení.

Chronogram v součtu zvýrazněných 
písmen nápisu, která jsou symboly 
římských číslic, udává rok zhotovení 
památky.

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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Otázky pro zastupitele

Ing. Jakub Altšmíd, 
Ph.D., radní a zastupitel 
1. Jak byste se čtenářům Frýdlant-
ského zpravodaje v krátkosti před-
stavil.

Jsem frýdlantským rodákem. Vystudo-
val jsem místní gymnázium a kromě 
pauzy, vyplněné vysokoškolským  
studiem v Praze a Brně, žiji ve Frýd- 
lantu celý život. Jsem předsedou 
členského klubu Místních ve Frýd- 
lantu a jsem radním města. Pracuji 
jako vědecko-výzkumný pracovník, 
na starosti mám vývoj materiálů  
pro šperkařský průmysl a projektové 
řízení zadaných úkolů. Od května le- 
tošního roku pracuji na zkrácený 
úvazek a zbytek času trávím se svou 
dvouletou dcerou na rodičovské do- 
volené.

2. Proč jste se rozhodl kandidovat 
do obecního zastupitelstva a jak 
chcete svou prací coby zastupitel 
městu prospět? 

Během studií, ale i v rámci mojí práce, 
jsem měl možnost navštívit a nějaký 
čas strávit ve spoustě míst u nás v ČR, 

ale i ve světě. Z toho, co jsem poznal, 
mohu říct, že Frýdlant jako město 
má obrovský potenciál být opravdu 
skvělým místem pro život. Svou prací, 
zkušenostmi i nápady chci přispět 
k rozvoji Frýdlantu, aby se tu dobře 
žilo nám, i mnoha dalším generacím. 
Přeji si, aby Frýdlant byl moderním a 
kultivovaným městem, do kterého se 
budou jeho rodáci rádi vracet.

3. Jaký problém je podle Vás  
ve Frýdlantě nejpalčivější?

Problémů k řešení ve Frýdlantu je celá 
řada. Jak jsem se již zmínil v odpovědi 
na předchozí otázku, přeji si, aby 
Frýdlant byl městem, do kterého se 
budou jeho rodáci rádi vracet. Aby toto 
bylo možné, je potřeba řešit akutní 
nedostatek lékařů a rozšířit bytový 
fond města především o startovací 
byty pro mladé rodiny.

4. Zkuste navrhnout řešení tohoto 
problému.

Co se dostupnosti lékařské péče týče, 
vyhledali jsme studenty lékařských 

oborů původem z Frýdlantu nebo blíz-
kého okolí. V první řadě se chystáme 
osobně oslovit právě je a nabídnout 
jim podmínky, aby mohli po ukončení 
studia působit ve Frýdlantu.

V otázce bydlení jsme již v minulém 
volebním období prosadili rekonstrukci 
domu čp. 99 na náměstí na nové  
byty. V tomto trendu chceme pokra-
čovat i nadále. Mimo to podporujeme 
opravy stávajícího bytového fondu a 
přípravy městských stavebních po-
zemků.

5. Co byste chtěl v tomto volebním 
období prosadit?

Věcí, kromě již zmíněných, které chci 
v následujícím období prosadit, je 
celá řada. Dovolím si využít tento 
prostor k odkazu na naše facebookové 
stránky, kde se dají dohledat podrobně 
rozepsané programové priority našeho 
hnutí pro toto volební období včetně 
návrhů jejich řešení.
https://www.facebook.com/
mistniHNHRM.Frydlant

Vážení čtenáři.

Po loňských komunálních volbách 
spouštíme ve Frýdlantském zpravo- 
daji opět rubriku Otázky pro zastu-
pitele. Chceme Vám díky ní trochu 
přiblížit nově zvolené zastupitelstvo 
Frýdlantu. V každém čísle zpravoda-
je Vám představíme dva zastupitele, 
postupovat budeme dle abecedního 
řazení příjmení zastupitelů a zastupi-
telek.

V tomto prvním díle seriálu si před-
stavíme nováčky mezi zastupiteli a 
shodou okolností manželský pár,  
Ing. Jakuba Altšmída, Ph.D. a MVDr. 
Hanu Altšmídovou, oba za Místní 
hnutí nezávislých za harmonický roz- 
voj obcí a měst (Místní HNHRM). 
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MVDr. Hana Altšmídová, 
zastupitelka

1. Jak byste se čtenářům Frýd-
lantského zpravodaje v krátkosti 
představila.

Jsem frýdlantskou rodačkou, a kromě 
univerzitních studií jsem zde prožila 
celých 32 let. Pracuji jako veterinární 
lékařka a jsem spoluzakladatelkou 
Veterinární praxe FRYVET. V neposled-
ní řadě jsem také manželkou a matkou.

2. Proč jste se rozhodla kandidovat 
do obecního zastupitelstva a jak 
chcete svou prací coby zastupitelka 
městu prospět? 

Komunální politika je pro mě nástrojem 
k realizaci myšlenek a nápadů, které 
mohou přispět k rozvoji města a 
zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. 
Kandidovat jsem se rozhodla, protože 
věřím, že mohu přinést zkušenosti a 
pohled podnikatelky ve Frýdlantě, 
rodiče malého dítěte a aktivního 
občana města.

3. Jaký problém je podle Vás ve 
Frýdlantě nejpalčivější?

Problémů řešíme v osobním i ve- 
řejném životě v poslední době spousty. 
Pociťujeme ekonomickou krizi, stár-
nutí populace, dopady válečného 
konfliktu i důsledky změn klimatu. 
Bylo by ale chybou soustředit se na 
palčivé problémy dneška a nemít dlou-
hodobou vizi. V posledních letech se 
realizovala spousta potřebných pro-
jektů, město se rozvíjí, modernizuje, 
zkrášluje, žije, ale chybí mi jednotné 
téma, které by se vším prolínalo, a 
mohli bychom o něm říci: „Tohle je 
Frýdlant“. 

4. Zkuste navrhnout řešení tohoto 
problému.

Řešení tohoto problému je i v názvu 
našeho hnutí – harmonický rozvoj. 
Měli bychom chtít znát názory od-
borníků, nebát se využít jejich rady a 
vždy mít na mysli město jako celek. 
Věnovat péči malým projektům, které 
zpříjemní obyvatelům každodenní 
život, naplnit nevyužitý turistický 
potenciál města, kultivovat veřejný 
prostor a v neposlední řadě investovat 
do dlouhodobých projektů, které 
budou sloužit i dalším generacím. 

5. Co byste chtěla v tomto volebním 
období prosadit?

Z řady programových priorit, které 
bychom chtěli prosadit, bych ráda 
vybrala projekt stacionáře pro seniory. 
Měl by se stát místem pro setkávání, 
rozvoj i péči o starší obyvatele. 
V cestě stojí překážky byrokratické 
i prostorové, ale věřím, že se nám  
podaří dotáhnout realizaci do zdár-
ného konce a nová služba potěší celé 
rodiny. 

6. Na co mohou být podle Vás 
obyvatelé Frýdlantu hrdí?

Frýdlant je přirozeným centrem celého 
výběžku. Je to nádherné historické 
město s jedinečnými památkami 
obklopené malebnou krajinou. Měli 

bychom být hrdí na bohatou minulost, 
kterou si můžeme připomínat 
nejen na zámku, ale i v podzámčí. 
Můžeme být hrdí na současný stav, 
ve kterém se město nachází, ať jde o 
jeho vzhled, nabídku volnočasových 
aktivit i kulturních akcí. A buďme hrdí 
i v plánech do budoucna! Věřme, že 
Frýdlant bude dále vzkvétat, jeho 
obyvatelům se zde bude dobře žít a 
nebudeme turisticky zapomenutým 
krajem.

7. Jak zvýšit zájem obyvatel o věci 
veřejné a fungování města?

Politika nejsou jen volby, samospráva 
a obyvatelé města nejsou oni a my.  
Naše hnutí Místní se snaží tuto 
pomyslnou bariéru odstranit, pravi- 
delně se setkáváme, vedeme otevře-
nou diskusi a hledáme lidi se zájmem 
o dění ve Frýdlantě. Mluvme spolu 
o městě, o tom, co nám chybí, co nás 
trápí, co bychom chtěli i co zde máme 
rádi.  

Foto: Lizzie Wasilewska

6. Na co mohou být podle Vás oby-
vatelé Frýdlantu hrdí?

Frýdlant je krásné město s bohatou 
historií, dobrou občanskou vybave-
ností a obrovským potenciálem, který 
chceme v příštím letech pomoci 
rozvíjet. Já osobně si cením toho, že 
není zase až tak velké a do přírody je to 
opravdu kousek.

7. Jak zvýšit zájem obyvatel o věci 
veřejné a fungování města?

Naše hnutí se pravidelně schází každý 
měsíc, sdílíme informace z rady, 
zastupitelstva, výborů a komisí. Spo- 
lečně diskutujeme o různých problé-
mech a hledáme jejich řešení. Rád  
bych tímto pozval čtenáře k účasti, 
uvítáme každý nový podnět či názor. 
Chystáme také sdílení informací a 
komunikaci s občany na našich face-
bookových stránkách.
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Občanská kronika
listopad 2022

Jitka Dvořáčková
Ludmila Petříková
Milada Kozáková
Anna Zatloukalová
Drahomíra Krištofová
Petr Skrbek

Úmrtí
Mikuláš Balada
Robin Lesák
Anna Hájková
Leontýna Suchá
Vojtěch Židů

Narození Sňatky
Jakub Navrátil + Hana Smutná
Daniel Glaser + Kristýna Šraitrová

„Z našeho frýdlantského kina se v sou-
časné době stalo jakési multifunkční 
kulturní zařízení. Nejenže tu promítá 
kino, ale konají se tu i divadelní nebo 
školní představení. Co nám v kině ale 
zatím chybí, je zázemí například  
pro konference nebo semináře, ke kte-
rým je velký promítací sál nevhodný,“ 
říká starosta Frýdlantu Ing. Dan 
Ramzer. 

Město se proto rozhodlo na takové 
zázemí přetvořit nevyužívaný prostor 
v prvním patře kina. „Už teď v lednu 
dojde k rekonstrukci stávajícího malého 
sálu, zejména jeho hygienického záze-
mí. V rámci stavebních prací bude 
provedena i kontrola jednotlivých 
stropních konstrukcí a budou osa-

zeny nové dveře oddělující prostor 
malého sálu od prostoru kina. Půjde 
samozřejmě o dveře protipožární.  
Práce by měly být hotové do tří měsíců 
od jejich zahájení,“ vysvětluje Lenka 
Vebrová z investičního oddělení Měst-
ského úřadu Frýdlant. 

„Ve Frýdlantě nám podobný prostor 
chybí. Pro akce knihovny v současné 
době využíváme výstavní síň rad-
nice, setkání seniorů či spolků pro-
bíhá v zasedací místnosti radnice, 
která je přetížena. Věřím, že od jara 
se bude moci řada těchto i dalších 
setkání a akcí konat právě v rekon- 
struovaném prostoru v kině. Díky 
tomu, že bude mít klub vlastní sociální 
zázemí, kuchyňku a vlastní vchod, 

Nevyužívaný prostor v městském 
kině se promění v multifunkční klub

nebude závislý na provozu kina. Těším 
se, že se kino otevře zase dalším lidem 
a aktivitám,“ uzavírá vedoucí Odboru 
kultury a cestovního ruchu Iva 
Beranová. 

Předpokládané náklady rekonstrukce 
dosud nevyužívaného prostoru jsou 
zhruba 850 tisíc korun včetně DPH.  

Sál pro přednášky, jednání nebo schůzky spolků vznikne už letos z nevyužívaného prostoru v prvním patře 
městského kina ve Frýdlantu. Místo s vlastním vstupem z ulice, které je nezávislé na kinu, bude mít i vlastní 
sociální zařízení a kuchyňku. 
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K zimním radovánkám patří neod-
myslitelně sportovní aktivity. Jakmile 
se hladiny rybníků či vodních nádrží 
při delších a silnějších mrazech pokryjí 
vrstvou ledu, vyrážíme si zabruslit 
nebo se procházet po zamrzlém 
rybníce či po přehradě. Jenže to, co 
se jeví na první pohled jako zábava, 
se rychle může změnit v boj o život. 
Stoupnout na tenký led a zahučet 
do mrazivé vody je pro mnohé z nás 
noční můrou. 

Před vstupem na led proto musíme 
ověřit jeho pevnost, nejlépe dupnu-
tím na okraj vodní plochy. Je vhodné 
vstupovat na led v čase, kdy celodenní 

teploty klesnou pod bod mrazu 
alespoň po dobu deseti dnů a tloušťka 
ledu je alespoň dvacet centimetrů.  
Pokud přeci jenom uslyšíme pras-
kání, vraťme se ihned na břeh. To 
samé platí pro trhliny a praskliny 
v ledu. Jestliže se už někdo propadne 
pod led, nikdy se k danému místu 
nepřibližujte vestoje, ale jen v kleče 
nebo plazením, na pomoc si vezměte 
hokejku, případně delší větev, bundu, 
opasek nebo lano. Je praktické, aby 
někdo zůstal na břehu a měl u sebe 
nabitý mobilní telefon a věděl, kde se 
nachází (název vodní plochy, nejbližší 
ulice, číslo domu, pouliční lampy, GPS 

HASIČI RADÍ OBČANŮM

souřadnice aj.). Zachráněnému se  
po vytažení z vody snažme zajistit 
teplo a suché oblečení. V případě  
šoku nebo silného podchlazení 
přivolejme zdravotnickou záchran-
nou službu na čísle 155 nebo hasiče 
na lince 150 či 112. Při selhání 
základních životních funkcí zahajte 
okamžitě resuscitaci zachraňované-
ho a pokračujte v ní až do příjezdu 
záchranářů.  

autor: kpt. PhDr. Tomáš Beneš
HZS Libereckého kraje

Vstup na zamrzlou vodní 
plochu může být riskantní
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Jsou biokrby bezpečné? 

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

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

Několik základních rad pro bezpečný provoz biokrbu: 

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

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

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

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

v českém jazyce a dalšími údaji a výstražnými symboly. 

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

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

Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban 
oddělení prevence 

     HZS Libereckého kraje 
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Činnost zájmových spolků ve Frýdlantě 
– Klubu českých turistů a Baráčníků
Frýdlantský „Klub českých turistů“ 
svolal do areálu rozhledny své členy 
na společnou brigádu. Při účasti 30 
členů byl proveden podzimní úklid 
areálu. Ti starší odklízeli spadané 
listí, mladší křovinořezem odstranili 
bujnou vegetaci ostružin a náletových 
rostlin a další se věnovali přípravě 
dřeva do dřevníku pro potřebu 
vytápění klubovních místností v zim-
ních měsících. Za práci je odměnou 
to, že na pátek 25. 11. odpoledne byla 
oznámena pozvánka na společné 
setkání v klubovně. Tam na každého 
čekalo bohaté občerstvení a nápoje, 
někteří přispěli i svými výrobky.  
Výbor klubu připravil „malou“ zabí-
jačku, kterou mile překvapil přítomné. 
Na programu, kromě příjemné 
zábavy, bylo i blahopřání letošním 
jubilantům, kterým Vašek Marmange 
předal s přáním i kytičku a předseda 
Petr Luft popřál všem příjemnou 
zábavu i při sledování fotoreportáží 
z klubovních akcí letošního roku  
na obrazovce televizoru. Díky tomu 
jsme si připomněli některé hezké 
akce z minulosti, prostě takové malé 
„Retro“. Veselou náladu doplnili také 
naši muzikanti Evžen a Evžen Cirkl. 
Příjemná nálada a pohoda setrvala 
do pozdních večerních hodin. Zvláště 
v těchto dobách to pro všechny bylo 
příjemné odlehčení a dík patří všem, 
kteří se na tom podíleli.

Významným dnem byl 26. listopad  
pro „Baráčníky“ na Větrově. Ve Vět-
rovské Rychtě se konala výroční schůze 
za účasti sousedů a tetiček. Rychtář 
Bohumil Kněbort zahájil schůzi, všem 
oznámil program a přivítal přítomné, 
zvláště pak představitele města a 
hosty. Zvlášť významným hostem byl 
Župní Rychtář z Dolního Bousova, 
který ve svém vystoupení ocenil 
činnost frýdlantských, hlavně početní 
stav členů. Přítomní byli seznámeni 

s hospodařením s finančními pros-
tředky a i výhledy další potřeb 
týkající se výdajů. Honza Kněbort 
ve svém podání rozsáhle referoval  
o všech akcích a podnikání v letošním 
roce. Starosta města Dan Ramzer 
kladně hodnotil činnost spolku, jeho 
přítomnost na městských akcích, 
spolupráci se seniory v klubovně a 
zvláště ve vztahu k omlazení orga-
nizace zapojení nových obyvatel 
městské části. Na závěr byl rychtá- 
řem přijat slib jedenácti nových členů. 
Jak bývá na Rychtě zvykem, nabízelo 
se velmi bohaté občerstvení na pod-
poru družného klevetění.  

Za přítomné 
Jan Moudrý
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Stolní tenis - turnaj  
neregistrovaných roku 2022
V sobotu 3. prosince uspořádal náš 
oddíl stolního tenisu již 10. ročník 
turnaje neregistrovaných hráčů o 
Pohár města Frýdlantu. Po dvouleté 
přestávce způsobené Covidem jsme 
v sále restaurace Beseda přivítali re-
kordních 46 účastníků, z toho 12 dětí. 
Hráči přijeli ze širokého okolí. Město 
Frýdlant mělo 24 zástupců, Hejnice 3, 
Nové Město pod Smrkem 3, Višňová 3, 
Víska 3, Varnsdorf 3, polský Zawidóv 3, 
Jablonec nad Nisou 2 a Habartice  
2 zástupce. Zápasy se hrály na 2 ví-
tězné sety, pouze závěrečné boje o  
1. a 3. místo se hrály na 3 vítězné sety. 

Děti jsme rozdělili do dvou skupin  
po šesti hráčích, kde se hrálo 
systémem každý s každým. První  
4 hráči z obou skupin postoupili  
do vyřazovacího pavouka. Děti, které 
skončily ve skupinách na 5. respektive 
6. místě, si zahrály vzájemné zápasy 
o konečné 9. respektive 11. místo. 
Závěrečný pavouk nejlépe dopadl pro 
Daniela Koláře z Hejnic. Na 2. místě 
skončil Martin Škeřík a 3. místo obsa-
dil Lukáš Havel – oba z Frýdlantu. 
Všechny děti dostaly na závěr malou 
sladkost, 5 nejlepších obdrželo diplom a 
3 nejlepší získaly i poháry pro vítěze.

Turnaj dospělých, kde startovaly i  
3 ženy, byl rozdělen do osmi skupin  
po čtyřech, respektive pěti účast-
nících. Z každé skupiny postupovali 
2 nejlepší do závěrečného vyřa-
zovacího pavouka. Hráči na 3. a  

4. místě v tabulce byli nalosováni   
do pavouka o umístění na 17. až  
32. místě.

Celkovým vítězem se stal Roland Fur-
maniak ze Zawidówa, který ve finále 
přehrál Josefa Procházku z Frýdlantu 
především svým podáním. Ve frýd-
lantském souboji o 3. místo porazil  
Jan Kokta Petra Ducháče. Na 5. až  
8. místě skončili R. Nagy, J. Netolický,  
J. Šorf a A. Wasil.
Celý turnaj proběhl v přátelském 
duchu a hráči si zahráli minimálně 
4 utkání. Hráči na prvních osmi 
místech dostali malé dárky, prvních 
5 hráčů obdrželo navíc diplomy a 3 
nejlepší si převzali poháry pro vítěze a 
věcné ceny.

Závěrem se sluší poděkovat městu 
Frýdlant za finanční podporu, Petru 
Schleichertovi z restaurace Beseda 
za poskytnuté občerstvení během 
celého turnaje, Slávkovi Buřitovi  
za doprovod dětí z kroužku stolního 
tenisu ve Višňové a všem aktivním 
členům ST Frýdlant, kteří společnými 
silami přispěli ke zdárnému průběhu 
celého turnaje.

Těšíme se na podobnou účast hráčů 
na příštím, již 11. ročníku, který bude- 
me chtít uspořádat letos v klasickém 
termínu na přelomu listopadu a pro- 
since.  

Za oddíl stolního tenisu ST Frýdlant  
Jiří Starý
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Od 5. prosince do 6. ledna bylo 
možno navštívit výstavu výtvarných 
prací „Vánoční stromeček“ na radnici 
ve výstavní síni. Obrázky a výrobky  
s touto tématikou tvořily děti ve všech  
odděleních naší školní družiny a na vý- 
tvarných a tvořivých kroužcích, 
které pracují při družině nebo domu 
dětí a mládeže. Výstavu stromečků 
z různých materiálů připravily a na-
aranžovaly paní vychovatelky.

Během listopadu děti z 3., 4. a 7. oddě-
lení pracovaly na vytvoření betlémů a 
tím se zapojily do akce města „Betlém-
ská stezka“. Betlém žáků ŠD Husova 
byl umístěn na plotě u Školní jídelny 
ve Školní ulici a betlém 7. oddělení jste 
mohli vidět v oknech 1. patra domu 
dětí a mládeže.  

Vánoční výstava prací školní 
družiny a Betlémská stezka

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

Díky parlamenťákům to u nás  
ve škole žije! 
Žákovské parlamenty sdružují aktiv-
ní žáky napříč ročníky a umožňují jim 
podílet se na dění ve škole. Členové 
parlamentu sbírají od žáků a učitelů 
podněty, jak školní prostředí promě-
nit k lepšímu, a nápady poté realizují. 
Funkční žákovský parlament pozitiv-
ně působí na klima celé školy i škol-
ní kultury. Zároveň parlament vede  
k osobnostnímu rozvoji mladých lidí a 
posiluje hodnoty a principy demokra-
cie. Žáky učí odpovědnosti a mnoha 
dovednostem, které budou důležité 
pro jejich další studium i budoucí práci. 
Prostřednictvím aktivit v parlamentu si 
uvědomují, že má smysl zapojovat se 
do veřejného dění a zlepšovat tak svět, 
v němž žijí. 

Žákovský parlament Husovci, který pů-
sobí na OP ZŠ Husova, má ve školním 
roce 2022/2023 dvacet dva zvolených 
zástupců ze 4. až 9. tříd. Parlamenťá-
ci se pod dohledem tří koordinátorů 
schází ve škole každé úterý ráno před 
výukou v čase od 7:00 do 7:50, kde pro-
měňují své nápady v projekty. Někteří 
žáci do Frýdlantu dojíždějí z okolních 
obcí a mají obdiv nás pedagogů, že 
jsou ochotní pravidelně vstávat brzy, 
aby mohli společně vymýšlet, jak svým 
spolužákům i učitelům zpestří čas strá-
vený ve škole. 

Parlament hledá cesty k odstranění 
nedostatků a problémů, jež se ve ško-
le vyskytnou, a zaručuje provedení 
nalezených řešení pro zpříjemnění ka-
ždého dne povinné školní docházky. 
Za první pololetí současného školního 
roku parlamenťáci uspořádali několik 
neobvyklých dnů ve školním prostředí. 

V říjnu členové žákovského parlamen-
tu společně přespali ve škole, kde vy-
tvořili a nainstalovali propracovanou 
děsivou výzdobu na Halloweenskou 
maškarádu. V listopadu přišli zapojení 
žáci a učitelé na pohodový Pyžamový 
den ustrojení do nočních košil i klasic-

kých dvojdílných pyžam. Následoval 
Barevný týden, kdy se podle odhla-
sovaných barev oblékli účastníci po-
stupně do oranžové, modré, červené, 
žluté a zelené. V prosinci se mohly děti 
zapojit do Dne pokrývek hlavy a vzít si 
na hlavu originální doplněk. Poslední 
školní den kalendářního roku 2022 se 
nesl v duchu Vánočního dne a nejrůz-
nějších zimních a vánočních outfitů, 
což se na třídní besídku jistě hodilo. 

V současnosti žákovský parlament 
Husovci dokončuje projekt na pří-
zení stojanů na kola do prostoru  

plácku a na druhé pololetí školního 
roku již chystá další zábavné akce jako 
např. kostýmované Čarodějnice nebo 
oslavu Dne dětí. 

Čas ve škole strávený nestandardními 
činnostmi duševně obohacuje parla-
menťáky, zapojené žáky i pedagogy.  

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

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | leden 2023

23



SŠHL Frýdlant

První dny otevřených dveří v tomto 
školním roce máme úspěšně za sebou, 
děkujeme budoucím uchazečům i 
jejich rodičům za návštěvu.

Ing. Miroslav Kudrna
ředitel SŠHL Frýdlant

Dny otevřených dveří na SŠHL
Frýdlant

A kdo to nestihl, může se přijít po-
dívat ještě v pátek 13. nebo v sobotu  
14. 1. 2023.  

Vážení rodiče, žáci a příznivci naší školy.

Skončil rok, který byl pro všechny  
v mnoha směrech zvláštní a náročný. 
Děkujeme vám za podporu a pocho-
pení v této nelehké době plné změn.

Rádi bychom vám popřáli hlavně 
pevné zdraví, pohodu, spokojenost. 
Ať vás po celý rok 2023 provází dobrá 
nálada, štěstí, láska. Přicházejte k nám 
do školy rádi, naše cíle jsou společné: 
připravit žáky na budoucí život, 
mít školu jako místo klidu, radosti, 
osobního bezpečí, kde se všichni 
cítíme dobře.

Děkujeme vám za dosavadní spolu-
práci a přízeň a zároveň přejeme 
úspěšné vkročení do nadcházejícího 
roku 2023.   
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SŠHL Frýdlant

V pátek 9. prosince navštívili žáci 
učebního oboru Řezník-uzenář 
společnost Prominent CZ - krůtí 
speciality, kde se pod vedením 
odborného instruktora učili bourat a 
porcovat krůty.

Moc děkujeme panu Lerochovi za čas, 
který nám věnoval.

Pojď studovat obor 
Řezník-uzenář!
Život bez masa si neumíš představit? 
Rád experimentuješ a rád zkoušíš 
nové uzeniny, zajímá tě jejich výroba? 
Oceňuješ lidi, kteří umí něco rukama a 
vyberou si poctivé řemeslo, do kte-
rého mohou dát i něco ze sebe? Máš 
sílu a jen tak něčeho se nelekneš? 
Miluješ vůni právě otevřené udírny a 
probublávající vody s jitrnicemi? 
Pokud alespoň jednou kývneš hlavou, 
jsi duší řezník.  

KRÁSNOU
ZIMU!

Frýdlant - 90,4 FM

Poslouchejte
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Finsko je známé svým přírodním bo-
hatstvím. 73 % celkové plochy této 
krásné země pokrývají lesy (v ČR to je 
34 %). Na jednoho obyvatele připadá 
7 ha lesa, pro porovnání u nás je to 
0,25 ha. Hlavními hospodářskými 
dřevinami jsou borovice lesní, smrk 
ztepilý a bříza bělokorá. Finsko je 
díky tak vysoké lesnatosti předurčeno  
k tomu, aby se zde využívala moderní 
lesní technika a také zde byla i 
vyráběna. Město Vieremä se nachází 
ve středním Finsku. Abyste se sem 
pohodlně dopravili, musíte z letiště 
v Helsinkách absolvovat další let  
do města Kuusamo a odtud po-
kračujete dál po silnici do Vieremy. 
V tomto městečku žije asi 3 500 
obyvatel. Toto místo by běžně 
uniklo vaší pozornosti, ale ve Finsku 
je to město významné, právě proto, 
že se tu nachází jedna z největších 
společností na výrobu lesní techniky 
Ponsse. 

Tato společnosti byla založena v roce 
1970 panem Einari Vidgrénem. Pan 
Einari Vidgrén měl svůj sen, který si 
postupně plnil. Chtěl zkonstruovat 
odolný lesní stroj, který bude pracovat 
rychle, přesně a usnadní práci v lese. 
To se mu postupem času podařilo a 
již roce 1971 vyrobil první stroj  
ve své továrně. V současné době trvá 
1 až 2 roky vývoj a výroba nového 
modelu (tzn. od prvního grafického 
návrhu až po konečnou testovací 
verzi stroje). Pan Einari Vidgrén zemřel 
v roce 2010 a společnost přenechal 
svým potomkům. V současné době 
společnost Ponsse vede syn pana 
Vidgréna Juha Vidgrén. Měli jsme 
tu čest, že nás současný pan ředitel 
seznámil s historií firmy Ponsse, 
ukázal nám celou výrobu a navštívili 
jsme i jeho rodný dům. Setkání  

s ním je jedinečný zážitek, je to člo-
věk skromný, odhodlaný pokračovat  
v tom co vybudoval jeho otec a také 
někdo, kdo je velmi spjatý s místem, 
ze kterého pochází.

Firma Ponsse má téměř 2000 za-
městnanců a svoje stroje dodává  
do zemí po celém světě (Čína, Kana-
da, USA, státy Afriky). Měli jsme 
to štěstí vidět celý proces výroby, 
zhlédnout testování nových strojů, 
které se poté posílají svým majite-
lům. Nakládají se na vlaky, odvážejí  
do přístavu a odtud pokračují na místo 
určení. Byla nám umožněna návštěva 

Vieremä – město, kde se vyrábí 
lesní technika Ponsse

skladu náhradních součástek, který je 
z velké části robotizovaný, aby mohlo 
být vše dodáno v co nejkratším čase 
(pokud v daný den stihnete dokončit 
objednávku do 12 hod dopoledne, 
druhý den máte díly v ČR).

Ráda bych poděkovala vedení školy 
a mým obchodním kontaktům, že 
mi tato možnost zahraniční exkurze 
byla umožněna a budu moc ráda, 
když tyto poznatky předám našim 
studentům.  

Ing. Hana Vlkanova
učitelka odborných předmětů

SŠHL Frýdlant
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SŠHL Frýdlant

První přednášku měla veterinární 
sestra Magda Růžičková z Veterinární 
kliniky Růžodol. Žáky seznámila s prací 
středního veterinárního personálu  
ve veterinárních nemocnicích, klini-
kách či ordinacích. Co vše taková 
práce obnáší, co se očekává od žáků, 
kteří jdou na praxe k veterinářům a co 
vše se mohou na praxích dozvědět a 
naučit.

Druhou přednášku měl MVDr. Ondřej 
Šmíd a vedl ji z pohledu veterinárního 
lékaře, aneb co dělat/nedělat, říkat/
neříkat, jak se chovat/nechovat na pra- 
xích u svých veterinářů.

Praktickou část vedli MVDr. Blanka 
Řehořková a MVDr. Ondřej Šmíd. Žáci 
se seznámili s možnostmi fixace zvířat 
v ordinaci a základními odlišnostmi 
přístupu ke psům a kočkám. Dále 
jak komunikovat s klienty, protože 
se budou setkávat s různými typy 
osobností. Vyzkoušeli si to na „vlastní 
kůži“ na praktických scénkách. Do-
zvěděli se také, jak poskytnout první 
pomoc zvířeti v různých situacích 
(přehřátí, zapíchnutý klacek v tlamě, 
uštknutí zmijí, tepenné krvácení  
atd.) a také jakou by měl každý majitel 
mít základní lékárničku pro své zvíře 
doma nebo na cestách. Vyzkoušeli 
si použití chirurgických nástrojů, 
péči o tyto nástroje, předoperační 
přípravu zvířecího pacienta, ošetření 
poranění, odběry vzorků, aplikace 
léčiv, seznámili se s různými druhy 
lékovek atd.

Věříme, že workshop byl pro žáky 
přínosem, budou se těšit na praxe 
k veterinářům a odnesou si z praxí 
co nejvíce znalostí a dovedností. To 
je určitě může obohatit pro další 

Zahájili jsme 2. ročník workshopů 
pro obor Veterinářství

studium a směřování v jejich vlastní 
profesi.  

Ing. Miroslav Kudrna
ředitel SŠHL Frýdlant

„Praxe u veterinářů aneb co vše je náplní práce středního veterinárního personálu v ordinaci malých zvířat“, 
takový nesl název workshop, který jsme pořádali v úterý 6. 12. 2022 pro žáky oboru Veterinářství. Jednalo se  
o dvě kratší přednášky a delší odpolední praktickou část.
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ZŠ speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace

Od 1. listopadu 2022 běží na naší ško-
le nový projekt MŠMT a Národního 
plánu obnovy za finanční podpory 
EU. Začali jsme prozatím dvěma akti-
vitami – jedenkrát měsíčně pořádáme 
pro určený počet dětí tzv. snídaňový 
klub a v prosinci jsme pak uspořáda-
li společnou akci s rodiči na posílení 
vzájemné spolupráce. Snídaňový klub 
si klade za cíl naučit děti snídat, vést je 
ke zdravému životnímu stylu a vhod-
nému stravování, ale také se dobře 
naladit na pracovní den, setkat se ne-
formálně se spolužáky a učiteli, využít 
společné chvíle ke hraní a povídání, 
přijít na výuku spokojený a dobře  
naladěný. 

Společné tvořivé odpoledne rodičů 
s dětmi a pedagogy mělo za cíl pře-
devším navodit příjemnou a poklid-
nou předvánoční atmosféru a posílit 
vzájemné dobré vztahy. Děti měly 
možnost předvést rodičům svou ši-
kovnost, rodiče si mohli neformálně  
u kávy a cukroví promluvit mezi se-
bou i s pedagogy. Vyzkoušeli si práci  
s keramickou hlínou, vyrobili jmenov-
ky na dárky, svícínky ze skleniček a  
ozdoby z korálků. Společného tvoření 
se zúčastnilo 16 rodičů, 23 dětí a 13 
pedagogů. Jak akce probíhaly, si mů-
žete prohlédnout na fotografiích,  
aktivity průběžně dokumentujeme  
i na našich webových stránkách a  
sociálních sítích.

Nyní od ledna budeme přidávat další 
aktivity, o kterých Vás budeme prů-
běžně informovat – začne fungovat 

Podpora škol se sociálně znevýhodněnými 
žáky – projekt Vzdělávání bez výjimek

pracovník volnočasových aktivit, při-
bydou vzdělávací akce pro žáky, zážit-
kové programy, od září pak v projektu 
budeme pokračovat s doučováním a 
fungováním kariérového poradce. 
Projekt bude trvat do srpna roku 
2025, věříme, že mnohé aktivity nyní 
hrazené z tohoto projektu budeme 
moci zařadit do našeho programu i  
v budoucnu. Všechny zmíněné aktivi-
ty by měly dětem pomoci lépe zvládat 
nároky vzdělávání, pomoci jim překle-
nout třeba i tíživou situaci v rodinách, 
umožnit jim rovný přístup ke vzdělání, 
společné zážitky…. Cílem jsou spo-
kojené děti ve škole, lepší spolupráce 
rodin a školy.

Leden je již v plném proudu, nezbý-
vá než všem čtenářům popřát v roce 
2023 pevné zdraví a mnoho štěstí.  

Jaroslava Smolová
ředitelka
ZŠ speciální Frýdlant

Základní škola speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, Husova 784, 
464 01 Frýdlant, tel.: 482 312 110, e-mail: kancelar@zsps-frydlant.cz, 

ID datové schránky: 4iap8gu 
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Od 1. listopadu 2022 běží na naší škole nový projekt MŠMT a Národního plánu obnovy za finanční 
podpory EU. Začali jsme prozatím dvěma aktivitami – jedenkrát měsíčně pořádáme pro určený počet 
dětí tzv. snídaňový klub a v prosinci jsme pak uspořádali společnou akci s rodiči na posílení vzájemné 
spolupráce. Snídaňový klub si klade za cíl naučit děti snídat, vést je ke zdravému životnímu stylu a 
vhodnému stravování, ale také se dobře naladit na pracovní den, setkat se neformálně se spolužáky a 
učiteli, využít společné chvíle ke hraní a povídání, přijít na výuku spokojený a dobře naladěný.  
Společné tvořivé odpoledne rodičů s dětmi a pedagogy mělo za cíl především navodit příjemnou a 
poklidnou předvánoční atmosféru a posílit vzájemné dobré vztahy. Děti měly možnost předvést 
rodičům svou šikovnost, rodiče si mohli neformálně u kávy a cukroví promluvit mezi sebou i 
s pedagogy. Vyzkoušeli si práci s keramickou hlínou, vyrobili jmenovky na dárky, svícínky ze 
skleniček a ozdoby z korálků. Společného tvoření se zúčastnilo 16 rodičů, 23 dětí a 13 pedagogů. Jak 
akce probíhaly, si můžete prohlédnout na fotografiích, aktivity průběžně dokumentujeme i na našich 
webových stránkách a sociálních sítích. 

Nyní od ledna budeme přidávat další aktivity, o kterých Vás budeme průběžně informovat – začne 
fungovat pracovník volnočasových aktivit, přibydou vzdělávací akce pro žáky, zážitkové programy, od 
září pak v projektu budeme pokračovat s doučováním a fungováním kariérového poradce. Projekt bude 
trvat do srpna roku 2025, věříme, že mnohé aktivity nyní hrazené z tohoto projektu budeme moci zařadit 
do našeho programu i v budoucnu. Všechny zmíněné aktivity by měly dětem pomoci lépe zvládat nároky 
vzdělávání, pomoci jim překlenout třeba i tíživou situaci v rodinách, umožnit jim rovný přístup ke 
vzdělání, společné zážitky…. Cílem jsou spokojené děti ve škole, lepší spolupráce rodin a školy. 

Leden je již v plném proudu, nezbývá než všem čtenářům popřát v roce 2023 pevné zdraví a mnoho 
štěstí. 

Jaroslava Smolová 
ředitelka 
ZŠ speciální Frýdlant 
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Gymnázium Frýdlant

DDeenn  ootteevvřřeennýýcchh  ddvveeřříí  
GGyymmnnáázziiaa  FFrrýýddllaanntt  

  

 

ssttřřeeddaa  2255..  lleeddnnaa  22002233  oodd  1155..0000  hhoodd  
  

Zveme srdečně všechny zájemce a uchazeče o studium, 
jejich rodiče, učitele i třídní kolektivy. 

Informace o studiu, přijímacím řízení, přípravných kurzech k přijímacím 
zkouškám, školních zájmových aktivitách, mezinárodních projektech, 

jazykových certifikátech a uplatnění absolventů. 
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Dvojčata v řadách Policie 
Není ojedinělým úkazem, že se ži-
votní poslání dědí z generace na ge- 
neraci. Často se tak v zaměstnání, 
jehož poselstvím není jen policejní 
motto „pomáhat a chránit“, sejde 
rodič se svou ratolestí. Méně časté, ne 
však neobvyklé je, když na jednom 
pracovišti spolu pracují sourozenci. 

Osobně je oba, Kateřinu i Štefana 
Magátovi, znám od jejich útlého věku. 
Pracoval jsem s jejich tatínkem a stále, 
mám-li tu možnost, se nechám rád 
nakazit úsměvem jejich neuvěřitelně 
pozitivní maminky. Nedovedete si 
představit, k jakému vnitřnímu pnutí 
u mě došlo, když jsem při sepisová-
ní tohoto pracovního medailonku 
obou sourozenců zjistil, že to nejsou 
jen sourozenci, ale přímo dvojčata?  
 
Okamžitě jsem se rozhodl o tomto 
fenoménu v řadách policie napsat o 
trochu více. Více, než bývá ve stan-
dardních článcích na obdobné téma 
zvykem. 

Bílé dopravácké doplňky jí učarovaly 
již jako malé holce. Viděla je u 
svého otce, pro kterého byla práce 
„dopraváka“ každodenním chlebem. 
V dospělosti, když pak byla u toho, 
jak její bratr Štefan prvně oblékl 
uniformu dopravního policisty, začala 
o to více přemítat nad svou vlastní 
budoucností. O několik let později již 
pracovala na vysokém manažerském 
postu úspěšné firmy, která dodávala 
komponenty nejen pro automobilový 
trh takřka do celé střední Evropy. 

Stále jí ale cosi táhlo dělat práci, 
které její otec zasvětil téměř celý svůj 
profesní život, a v níž již několik let 
úspěšné působí i její dvojče, Štefan. 
„Srdce mě prostě a jednoduše zavedlo 
na dráhu, po níž šel můj tatínek, a  
po které se rozhodl jít i můj bráška. 
Dlouho jsem přemýšlela nad tím, jít  
k dopravní policii, až se ve mně jednoho 

dne něco zlomilo a řekla jsem si, že 
právě nastal ten správný čas jít vstříc 
svému snu“, prozradila s úsměvem 
sympatická blondýnka Kateřina. 

Když se v domě rodičů setkávali  
u společného stolu, jejich hovory se 
stále častěji upínaly k jednomu téma-
tu. K práci u dopravní policie. „Bráška 
mi mnohokrát vyprávěl o rozmanitosti 
svého zaměstnání. O tom, že každý  
nový den v práci krajského dopraváka  
je jiný. Jak dokáže být tahle práce 
náročná, ale i zajímavá a pestrá 
zároveň“, vzpomíná Kateřina. „Pama-
tuji si, když mi prala bílé služební 
košile, jak u toho s úsměvem říkala, 
že jednou je bude mít také“, vložil se 
do rozhovoru Štefan. „No a teď už 
kromě mých může prát i ty své“, dodal 
pobaveně a významně na svou sestru 
mrkl. Zároveň také zmínil, že si byl 
skoro jistý tím, že Kateřina dříve nebo 
později nastoupí k policii. 

„Samozřejmě, že jsme se spolu o tom 
bavili. Jak o mé, tak o její práci. Tak 
to prostě chodí, že si sdělujete pocity, 
novinky, pozitivní, ale i negativní věci. 
Jsme dvojčata, takže k sobě máme 
prostě a jednoduše strašně blízko“, roz-
hovořil se nadšeně Štefan. „Byly věci, 
které jsem jí ale v návaznosti na své 
zaměstnání pochopitelně říkat nemohl. 
Vím, že byla vždycky strašně pracovitá a 
svědomitá a bylo mi jasné, že pokud se 
rozhodne jít k Policii ČR, tak to nejen 
pro policii, ale i pro ni samotnou bude 
rozhodně pozitivní.“

Je tomu již pár měsíců, kdy úspěšně 
ukončila základní odbornou přípravu 
nezbytnou k tomu stát se dopravní 
policistkou. Prošla nezbytnou praxí 
nejen ve školicím středisku v Jihlavě, 
ale také na útvaru v Ústí nad Labem. 
Nyní je zařazená na Oddělení 
silničního dohledu Odboru služby 
dopravní policie krajského ředitelství  
v Liberci. Na stejném útvaru, na 

kterém je již bezmála patnáctým 
rokem i její bratr. 

„V mé minulé práci velmi dobře věděli, 
že mým snem vždy bylo pracovat  
u policie. Pochopitelně mě přemlouvali, 
ať setrvám u nich. Musím však říci, že  
mi neházeli klacky pod nohy, nevyvíjeli 
na mě žádný nátlak, byli úžasní. Prostě 
mě jen chtěli mít u sebe. Chápu to“, 
dodává s tím nekonečným úsměvem 
na rtech Kateřina. 

„Ve firmě jsem pracovala dlouhá léta. 
Jakmile jsem topovému managementu 
nastínila své plány, pochopili, že má 
touha stát se policistkou na dopravním 
inspektorátu je prostě a jednoduše 
mnohem silnější, než mé vazby na práci 
v úspěšné firmě.“ Kateřina se tak záhy 
odpoutala od svého velmi lukrativního 
postu a šla dělat to, co si vždycky přála. 
„Šla jsem za svým skvělým bráchou.  
K policii. Na dopravku.“ 

Na dotaz, proč zrovna dopravní poli-
cie, oba svorně uvedli: „U krajské do-
pravní policie, jak sám název napovídá, 
můžeme pracovat po celém Libereckém 
kraji, nejen ve svém rodném městě. 
Navíc je to rozmanitější například i  
v tom, jaké služební dopravní prostředky 
můžeme používat.“ 

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | leden 2023

30



Krajská dopravní policie ke své práci 
využívá nejen vozidla v barvách 
Policie ČR, ale také automobily 
určené pro skrytý dohled, v civilním 
provedení. „Máme k dispozici také 
motocykly, ale i policejní dálniční spe- 
ciály, které jsou primárně určené 
pro výkon proti silničním pirátům“, 
sofistikovaně se tématu ujal Štefan. 
To ale neznamená, že se do Frýdlantu 
služebně nepodívají. 

„Oba jsme měli chuť stejně dokonale 
poznat i jiné části Libereckého kraje. 
Pracujeme i ve Frýdlantu, známe to tu 
a víme, jak to zde funguje a bezpečnost 
v našem městě nám není lhostejná“, 
doplnila Kateřina svého bratra.

Zůstaňme ještě na chvíli u tématu 
rodného města v kontextu k výkonu 
zaměstnání u policie. Co na to vaši 
kamarádi? Známí? Jak vnímají Vaši 
službu u Policie České republiky? 

„Samozřejmě, že se nás kamarádi  
ptají na to, jaké to u policie je. Dokonce 
se ptají i na to, co mají udělat proto, 
aby k policii mohli nastoupit“, ujal se 
odpovědi na téma Štefan. „Doba je 
nejistá a Policie ČR je stabilním za-
městnavatelem, který má zájemcům 
jednoznačně co nabídnout“, doplnil. 

„Přátelé a známí vnímají pozitivně to,  
že jsme oba u policie. O to více se 
nás pak ptají na to, jaké to tam je“,  
s úsměvem dodává Kateřina. „Slýchá-
me i slova chvály na naši práci. A to 
vždycky potěší. Navíc je i příjemným 
zpestřením, když Vám za vykonanou 
práci někdo poděkuje.“

Můžete jednou větou případným 
zájemcům o práci u Policie ČR zdů-
raznit to, proč se rozhodnout právě  
pro ni? „Pro mě je to srdeční záležitost. 
Každý den je jiný, žádný stereotyp. 
Pomáhám lidem, jsem s bráchou. To 
mi za to prostě stojí“, usmívá se Ka-
teřina i přes rozhodný výraz ve tváři.  
„Souhlasím. Vždycky to pro mě bylo 
zaměstnání, které jsem chtěl dělat. 
Někdy je to náročné. Nikdy nevíte, co 

přinese další den v práci. Někdy je to 
veselé, jindy smutné, ale vždycky je to  
o pomoci lidem. Tohle prostě má smysl“, 
doplnil svou sestru Štefan a oba  
v tu chvíli současně pokývali hlava- 
mi na znamení jednotného postoje  
k věci. 

Poděkoval jsem dvojčatům za pří-
jemně strávené dopoledne a ještě,  
než Kateřina se Štefanem odešli, 
pořídili jsme několik nezbytných 
fotografií k článku. Pak už jsem  
s notesem plným poznámek zasedl 
k pracovnímu stolu a začal psát. 
Jakmile jsem se pustil do posledních 

úprav článku, telefon mě upozornil  
na příchozí zprávu. Stálo v ní: „Napadla 
mě myšlenka. Nevím, jestli je užitečná, 
ale chtěla jsem v závěru ještě říct.  
Víš, je to neskutečný pocit, když pracuješ 
ve vysněném zaměstnání. Když, jak se 
říká, žiješ svůj sen. Úplně jinak se ti chodí 
do práce. V té minulé, kterou jsem měla 
ráda, mi něco chybělo. Ale teď už jsem 
kompletní. Tak že, nic není nemožné. 
Stačí udělat ten první krok ve chvíli,  
kdy dostaneš ten potřebný impulz.  
Ahoj, Katka.“   

por. Bc. Vojtěch Robovský
Oddělení tisku a prevence
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PŘIJÍMÁME NOVÉ POLICISTY A POLICISTKY
místo výkonu služby v okresech Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a Semily

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK            110.000 KČ
KONTAKTUJTE NÁS: 607 008 307

KRPL.NABOR@PCR.CZ
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE 
LIBERECKÉHO KRAJE
NÁM. DR. E. BENEŠE 584/24, LIBEREC

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE 
LIBERECKÉHO KRAJE
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„V rámci loňského květnového zápisu  
do mateřské školy muselo být odmít-
nuto 28 dětí, z toho 17 případů byly děti, 
kterým ještě do 1. 9. 2022 nebyly tři roky a 
ze zákona nárok na přijetí neměly a 
dalších 11 dětí byly děti, které nemají 
ve Frýdlantu trvalý pobyt,“ vysvětluje 
starosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer. 
Město Frýdlant situaci vyřešilo zříze-
ním nového oddělení školky. „Zastu- 
pitelstvo města se rozhodlo podpořit 
rodiny s dětmi, aby mohli rodiče 
nastoupit do práce s vědomím, že je o 
jejich děti dobře postaráno, a schválilo 
na svém loňském červnovém zasedání 
rozšíření stávající kapacity školky o 
jednu plnohodnotnou třídu. Ta začne 
fungovat 1. února tohoto roku,“ říká 
místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

„V novém oddělení školky budou  umís-
těné děti, které byly při květnovém zá- 
pisu odmítnuty a které mají trvalý po- 
byt ve Frýdlantu. Kapacita nové třídy  
mateřské školy je 24 dětí a počítáme  
s obsazením všech míst,“ vysvětluje 
ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant Mgr. Bc. 
Petr Kozlovský.

Nová třída školky bude sídlit v dru- 
hém patře Základní školy v Bělíkově  
ulici v prostorách, které byly pro 
tento účel zadaptovány už dříve 
při postupných rekonstrukcích mateř-
ských škol Frýdlantu. „Jde o prostor  
ve staré budově školy, který byl  
v současné době využíván pro volno-
časové aktivity dětí z domu dětí a mlá-
deže,“ doplňuje starosta Frýdlantu. 
Aby se do něj mohly opět vrátit 
předškolní děti, bylo nutné přistoupit 
k jeho částečné rekonstrukci. 

„V budoucí nové třídě školky byla 
částečně upravena elektroinstalace a 
vodoinstalace, položena nová podla-
hová krytina, všechny prostory byly 
vymalovány. Pořídili jsme také nový 
nábytek a kompletní vybavení, které 
je pro provoz mateřské školy potřeba, 
včetně hraček,“ vypočítává ředitel 
školy. Upraveny byly dle požadavků 
Krajské hygienické stanice i stávající 
toalety s umývárnou. Celkem přišla 
příprava prostor před zahájením 
povozu nové třídy mateřské školky 
městský rozpočet na 1 milion a 500 
tisíc korun. 

O děti budou v novém oddělení 
pečovat dvě učitelky, děti budou 
při pobytu venku využívat hřiště 
mateřské školy v Bělíkově ulici  
v podstatě naproti přes ulici a také  

Kapacita ve frýdlantských školkách 
nestačila, město otevírá novou třídu 

Rákosníčkova hřiště, hřiště s umělou 
trávou v bezprostředním sousedství a 
areálu lesoparku Střelnice. „Stravovat 
se budou ve školní jídelně ZŠ Bělíkova, 
obědy budeme dovážet z pracoviště 
MŠ Sídlištní. Přesnídávky a svačiny 
bude připravovat přímo v provozních 
prostorách nové třídy školky kuchařka, 
která bude součástí týmu a bude 
zajišťovat i úklid,“ vysvětluje ředitel 
školy Petr Kozlovský.   

„Naším cílem je, aby byl projekt nové 
třídy mateřské školy trvale udržitelný, 
aby se školka o tuto třídu rozšířila 
nastálo. Kde bude ale nakonec nastálo 
sídlit, bude nejpozději do dvou let rozho-
dovat zastupitelstvo města. Variant 
je několik,“ uzavírá starosta města Dan 
Ramzer.  

mp

Prvního února 2023 otevře Město Frýdlant pro předškolní děti novou třídu mateřské školy. Její kapacita bude 
24 míst a sídlit bude v provizorních prostorách v druhém patře základní školy T. G. Masaryka v Bělíkově ulici. 
K vytvoření nového oddělení mateřské školy v rámci ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant přistoupilo město poté, co zájem 
o umístění předškolních dětí poměrně výrazně přesáhl stávající kapacitu v současných třídách mateřské školy.
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Začal nám nový rok 2023 a tak jako 
vždy vzhlížíme a zamýšlíme se nad 
tím, co nám nový rok přinese, jaké 
to bude, a doufáme, že bude lépe. 
Spousta z nás se na sklonku starého 
roku zamýšlela nad tím, jaký byl, co se 
podařilo a co se naopak nepovedlo, co 
nám udělalo radost, z čeho jsme byli 
smutní. Mnoho lidí po celém světě 
si začátek roku spojuje s přijímáním 
nejrůznějších předsevzetí, cílů a změn. 
Naši milí čtenáři, s novým rokem se 
i my v knihovně zamýšlíme, co pro 
vás nového připravit, které knížky 
byste si rádi četli. Postrádáte v našem 
knihovním fondu nějakou knihu či 
jiný dokument, který vám doposud 
ve fondu chybí? V minulém roce 
2022 jsme na webových stránkách 
frýdlantské knihovny připravili  
průzkum – anketu a takhle jste v ní 
hlasovali, celkem nám odpovědělo 
422 respondentů:

Jaké knihy byste chtěli 
nově nacházet v naší 
knihovně?

Knihomol 1/2023

Rok se s rokem sešel a je tu rok 2023

Rok se s rokem sešel a je tu rok 2023 

Začal nám nový rok 2023 a tak jako vždy vzhlížíme a zamýšlíme se nad tím, co nám nový rok přinese, jaké to 
bude, a doufáme, že bude lépe. Spousta z nás se na sklonku starého roku zamýšlela nad tím, jaký byl, co se 
podařilo a co se naopak nepovedlo, co nám udělalo radost, z čeho jsme byli smutní. Mnoho lidí po celém 
světě si začátek roku spojuje s přijímáním nejrůznějších předsevzetí, cílů a změn.  

Naši milí čtenáři, s novým rokem se i my v knihovně zamýšlíme, co pro vás nového připravit, které knížky 
byste si rádi četli. Postrádáte v našem knihovním fondu nějakou knihu či jiný dokument, který vám 
doposud ve fondu chybí? V minulém roce 2022 jsme na webových stránkách frýdlantské knihovny připravili  
průzkum – anketu a takhle jste v ní hlasovali, celkem nám odpovědělo 422 respondentů: 
 

 Jaké knihy byste chtěli nově nacházet v naší knihovně?   

populárně naučné (54) 
 

satirické či komediální (48) 
 

romantické, ze života (43) 
 

fantasy, sci- fi (43) 
 

válečné (31) 
 

dobrodružné (35) 
 

biografické (38) 
 

literatura faktu (37) 
 

detektivky, psychologické romány, thrillery (36) 
 

historické (30) 
 

komiks (27) 
 

 
 
Pokud jste na webové stránky knihovny nezabloudili, nevadí. I váš názor nás zajímá. Zašlete nám váš osobní 
tip mailem nebo nám ho řekněte osobně. 
V rámci možností se vám pokusíme vyhovět a během roku knihy pro vás nakoupíme a zařadíme do 
knihovního fondu. Budeme rádi, když nám dáte vědět, zda jste s našimi službami spokojeni! Potěší nás 
například: 
 
• jakékoliv návrhy na jejich zlepšení 
• nápady na akce a hosty 

 

 Rok 2022 jsme odstartovali novinku PŮJČOVÁNÍ E-KNIH. Pro mnoho čtenářů je to pořád trochu neznámý 
pojem a proto opakujeme: 

Nebojte se E-knih! 

Pokud jste na webové stránky 
knihovny nezabloudili, nevadí. I váš 
názor nás zajímá. Zašlete nám váš 
osobní tip mailem nebo nám ho 
řekněte osobně.

V rámci možností se vám pokusíme 
vyhovět a během roku knihy pro vás 
nakoupíme a zařadíme do knihovního 
fondu. Budeme rádi, když nám dáte 
vědět, zda jste s našimi službami 
spokojeni! Potěší nás například:

• jakékoliv návrhy na jejich zlepšení
• nápady na akce a hosty

Rok 2022 jsme odstartovali novinku 
PŮJČOVÁNÍM E-KNIH. Pro mnoho 
čtenářů je to pořád trochu neznámý 
pojem a proto opakujeme:

Nebojte se E-knih!

• Jako registrovaní čtenáři naší 
MĚSTSKÉ KNIHOVNY FRÝDLANT si 
můžete stáhnout/vypůjčit e-knihy 
ZDARMA!

• Při půjčování nejste omezeni naší 
otevírací dobou a ke knihám máte 
přístup odkudkoli a kdykoli.

• Můžete si vypůjčit knihu – E-knihu, 
kterou nemáme aktuálně ve fondu 
jako tištěnou!

• Všechny e-knihy najdete v našem 
katalogu a jeho prostřednictvím si 
je také vypůjčíte. Více zde: https://
frydlant.knihovna.cz/.

• Registrace a stažení aplikace před 
první výpůjčkou sice zabere několik 
minut, ale každá další výpůjčka 
e-knihy je záležitostí okamžiku.  

• Nabízíme možnost půjčení čtečky 
na základě uzavřené smlouvy a 
po složení vratné kauce na 30 dní 
registrovaným čtenářům starším 18 
let.

Podmínky výpůjčky

Chcete-li si půjčit e-knihu, je třeba:

• zaregistrovat se v knihovně a založit 
si konto čtenáře, které slouží pro 
správu výpůjček; lze také vzdáleně bez 
nutnosti osobně navštívit knihovnu

• zaregistrovat se na platformě,  
ze které si budete e-knihy půjčovat 
Palmknihy.cz

• mít vhodné zařízení, které pod-
poruje aplikace pro výpůjčku (čtečka, 
tablet, chytrý telefon, PC)

• stáhnout si potřebnou aplikaci pro 
čtení a půjčování

V případě problémů s výpůjčkami 
e-knih nás kontaktujte přímo v Měst-
ské knihovně Frýdlant, RÁDI VÁM  
S PRVNÍ REGISTRACÍ POMŮŽEME!

Rádi přivítáme nové čtenáře a také 
třeba studenty, kteří si takto mohou 
půjčit nejen knihu, ale i studijní 
materiál.

Doba se změnila, nejsme jenom 
„půjčovnou“ knížek, jak by se 
mohlo na první pohled zdát, ale 
připravujeme pro děti a žáky MŠ a 
ZŠ nejrůznější besedy, zveme 
autory a spisovatele, kteří ve svých 
programech pomáhají hravou formou 
rozvíjet čtenářskou gramotnost a 
další čtenářské dovednosti. Knihovna 
v  současné chvíli neskýtá takový 
prostor, jaký bychom potřebovali, a 
tak tyto programy probíhají dopo-
ledne v prostorech výstavní síně 
radnice. Stejně tak obřadní síň 
každoročně umožní přivítat prvňáčky, 
při slavnostním Pasování na čtenáře. 
Při vítání občánků dostávají naši 
nejmenší Frýdlantští občánci v rámci 
projektu S knížkou do života svou 
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první knihu. Některé plánované akce 
probíhají i v knihovně, kdy se malé 
děti a žáci přijdou podívat, jak to u nás 
v knihovně chodí a co jim můžeme 
kromě knížek nabídnout. Třeba se dá 
jednou v roce v knihovně i přespat při 
Noci s Andersenem. 

Máme radost, že v červnu 2022 vešel 
naplno v život už zmiňovaný projekt 
S knížkou do života pro budoucí 
čtenáře ve věku 0 až 3 roky a jejich 
rodiče. Pro nejmenší děti a jejich 
rodiče pak připravujeme Čtivé klubko 
s Knihomolem, tedy setkávání nás 
knihovníků s nimi u nás v knihovně. 
Asi si říkáte, co tak malé děti mohou 
v knihovně dělat? Třeba prohlížet 
si knížky pro nejmenší, protáhnout 
se pomocí maminky v pohybové 
básničce, pohrát si, zazpívat a hlavně 
využít prostoru knihovny jako místa 
setkávání. Počet miminek se nám 
příjemně rozrůstá, a tak knihovnu 
můžete využít i vy, přidat se a navštívit 
nás jednou měsíčně v pátek vždy od 
9:00 do 10:30 hodin. Aktuální datum 

je vždy uvedeno ve vývěsce knihovny 
a na webových stránkách:  https://
frydlant.knihovna.cz/.

Nezapomínáme ani na čtenáře 
seniory, kteří se zajímají o dění kolem 
sebe. Na jaře jsme začali navštěvovat 
po dohodě s Domem pečovatelské 
služby Frýdlant místní seniory, a 
tak vzniklo pravidelné setkávání 
Čtenářského klubu. Klub je určen 
pro všechny, kteří se chtějí dozvědět 
něco o nových a zajímavých knihách, 
anebo se jenom podělit o své dojmy 
z přečtených knih. Pokaždé se 
věnujeme konkrétnímu spisovateli 
nebo tématu, například detektivkám 
či historickému románu. Mezi seniory 
chodíme pravidelně jednou měsíčně 
ve čtvrtek dopoledne i s donáškou 
knih z knihovny.

V tomto roce 2023 budeme rádi, když 
se vrátíme s nabídkou autorského 
čtení pro dospělé, které jsme v době 
„covidové“ museli ukončit. Průběžně 
vás budeme informovat, co se pro vás 
chystá!

Na závěr ještě malé adventní ohléd-
nutí.

Na začátku adventu, 29. 11. 2022,  
jsme si pozvali do knihovny malé 
předškoláky z mateřské školy, aby-
chom je správně naladili na Vánoce, 
Ježíška a také na čerta a Mikuláše.  
Na dopolední akci se na ně přijela 
podívat, rozezpívat je a roztančit 
kolegyně knihovnice Hanka Lang-
rová z Liberce se svým programem 
„Mikulášských čertovin“.  Děti se 
dozvěděly, čím jsou pro ně Vánoce a 
čím voní, kdy začíná advent, a řekly 
nám, na jaký dáreček se těší.

Bylo to krásně hravé dopoledne, které 
nás jako kouzlem všechny vtáhlo 
do atmosféry Vánoc a těšení se na 
Ježíška… 

Za Městskou knihovnu Frýdlant 
Radka Wittmayerová
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Polovina volejbalové sezony
je téměř za námi

Téměř všechny volejbalové soutěže 
dospěly do své poloviny, a proto 
přichází ten správný moment pro re-
kapitulaci našich výsledků.

Začněme těmi nejmladšími. Naše 
starší žákyně statečně bojují v krajs-
kém přeboru. Ze 4. výkonnostní ligy 
se jim povedlo postoupit do 3. ligy. 
Tato soutěž je jediná, která se dohrává 
po uzávěrce, a to v neděli 18/12. 
Holky si vedou velmi dobře. Většina 
z nich získává zkušenosti s šestkovým 
volejbalem a zlepšení je tak vidět po 
každém tréninku. Navíc mají obrov-
skou podporu ze strany rodičů, kteří  
s nimi objíždějí všechny turnaje a za to 
jim velmi děkujeme.

V minulém vydání zpravodaje jsme se 
zaměřili na vystoupení našich kadetek 
v Českém Poháru v Hradci Králové. Od 
té doby máme za sebou ještě jeden 
turnaj. Ten proběhl na konci listopadu 
v daleké Opavě. Tam jsme si připsali 
jedno vítězství, dvě prohry v tie-
breaku a dvě prohry 0:2. Skončili jsme 
tak 4. z 6 a to bereme rozhodně jako 
úspěch. Přidám navíc poznámku, že 
to bylo po cestě vlakem, která trvala 
11 hodin. Do Opavy jsme se, kvůli 
spadlému elektrickému vedení, dostali 
až ve 2:30 ráno. Další vystoupení nás 
čeká až koncem února, přičemž místo 
zatím není známé.

Český pohár, Opava

Naše juniorky (kadetky doplněné o 
tři starší děvčata) napodobily svoje 
mladší kolegyně a postoupily ze 
4. do 3. výkonnostní ligy. Tam se 
nám povedlo s přehledem udržet 
a pokukujeme i po postupu do ligy 
druhé. Uvidíme, jak se nám bude dařit 
teď v lednu ve Varnsdorfu.

Mužům se příliš nedaří. Naštěstí si 
spravili chuť v posledním dvojutkání 
ve Vysokém nad Jizerou. Tam se jim 
povedelo vyhrát 3:2 a díky tomu si 
připsali vůbec první body do tabulky. 
I tak se ale krčíme na posledním  
7. místě. Teď si dáme chvíli pauzu a ve 
druhé polovině se zkusíme bodový 
zisk co možná nejvíce rozšířit. Naopak 
našem smíšenému týmu se velmi 
daří. V 1. liberecké AVL (Amatérská 
Volejbalová Liga) jsme ztratili pouze  
1 set a dělíme se o první příčku. A jako 
poslední úspěch přidávám 3. místo  
z Mikulášského turnaje ve frýdlantské 
Sokolovně, který pořádali naši přátelé 
ze ZRTV.

Po dvouleté pauze jsme navíc uspo-
řádali také Vánoční turnaj smíšených 
družstev. Na reportáž z tohoto turnaje 
se můžete těšit v únorovém vydání 
Frýdlantského zpravodaje.  

Za Vrtule Frýdlant
Matěj Drechsler
Předseda spolku

Mikulášský turnaj, Sokolovna

1. liberecká AVL

Krajský Přebor muži, Vysoké n/J.
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VYSÍLÁME 
Z JEŠTĚDU 
V LEPŠÍ 
DIGITÁLNÍ 
KVALITĚ

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

DIGITÁLNÍ  rádio DAB+
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Do roku 2023 přeji nám všem hlavně 
pevné zdraví, pohodu a život bez ka-
rambolů. Nečekejme, že za nás někdo něco 
vymyslí, nebo zařídí. V kraji za tunelem 
vždy platilo, že co si neuděláme sami, 
nebudeme ve Frýdlantu mít.

Jiří Stodůlka, místostarosta Frýdlantu, radní a 
zastupitel za ODS

Zdravím všechny ve Frýdlantě i na Albrechticích  
do nového roku. 
Doba, ve které se nacházíme, není jednoduchá. 
O to víc vám přeji pozitivní mysl, spokojenost, a 
hlavně pevné zdraví. Ať se nám v roce 2023 daří 
nacházet optimismus a dokážeme se radovat třeba 
jen z maličkostí. 

Ing. Petr Beran, zastupitel za Frýdlant sobě

Vážení Frýdlanťáci, je mou milou povinností popřát Vám v novém roce 2023 zejména pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu životního optimismu a také mnoho pracovních i osobních úspěchů. Zároveň bych Vám všem chtěl poděkovat za Váš zájem o naše město a jeho rozvoj. Vaše nápady a názory na dění v našem městě jsou vždy vítanou inspirací pro naši další práci, a také díky nim se společně snažíme dělat Frýdlant krásnějším místem pro život nás všech.
David Šárka, DiS., zastupitel za ODS

Vážení občané Frýdlantu. 
Co popřát do roku, který je pro nás zahalen tajem- 
stvím a u kterého netušíme, co nám přinese? 
Jednoznačně na prvním místě zdraví, protože 
až když to ztratíme, nebo někdo z našich 
blízkých, je nám teprve opravdu ouvej. A v tu 
chvíli neexistuje důležitější věc, než právě ono 
zdraví. Popřál bych nám všem ale také lásku, 
trpělivost, toleranci, laskavost vůči druhým a 
osobní zodpovědnost. Ta může přitom začít u 
úplných banalit. Třeba u toho, že když nám vypadne 
na ulici z kapsy papírový kapesník, sebereme ho a 
hodíme do odpadkového koše. Že nebudeme lhostejní 
k pořádku ve městě. Protože jestliže chceme žít 
v krásném a čistém městě, musíme každý začít 
sám u sebe. Udržovat sami za sebe pořádek. Doma,  
na zahradě, na ulici. Je mi vždycky smutno, když 
skončí nějaká kulturní akce na náměstí a tam, kde 
se lidé před chvílí veselili, zůstane hora odpadků.  
Je to vizitka nás všech. Pojďme to v tomto roce 
změnit. Frýdlant je krásné město a za tu malou 
námahu, kterou představuje vyhození odpadku  
do koše, nám přeci určitě stojí. 

Krásný a lepší rok 2023!
Zdeněk Průša, zastupitel za Nezávislé pro Frýdlant

Vážení čtenáři Frýdlantského zpravodaje, 

přeji nám všem v novém roce štěstí, zdraví, odvahu 
a energii zvládat nové výzvy, které určitě přijdou. 
Dále nám přeji, ať na nic nejsme sami. Mít někoho 
blízkého, který s námi bude sdílet radosti i smutky,  
je moc fajn. A přejme si víru v lásku a ve skutečnost, 
že po noci vždy přijde ráno a s ním i sluneční paprsky, 
které nám poskytnou teplo a světlo pro lepší den a 
celý náš život.

Krásný nový rok 2023! 

Ing. Dan Ramzer, starosta města, radní a zastupitel 
za ODS

Přání zastupitelů Frýdlantu 
čtenářům Frýdlantského 
zpravodaje do nového roku
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Vážení občané Frýdlantu, milí Frýdlanťáci,
dovolte mi, abych vám popřál hodně zdraví, štěstí, osobní spokojenosti 
a pohody do nového roku 2023. Přál bych si, abychom nejen v roce 
2023 všechna nedorozumění dokázali řešit s předstihem a osobním 
kontaktem, abychom se zkrátka pokusili mít k sobě jako lidé o trochu 
blíž. 
Ať nás všechny na každém kroku v příštím roce provází i nadhled, 
rozum, velkorysost, vzájemná tolerance a úcta jednoho k druhému. Jak 
čas čím dál rychleji běží a letí kolem nás, možná si všichni uvědomujeme 
i pomíjivost některých hmotných statků a naopak sílu rodinného krbu, 
hodnotu přátelství nebo soudržnosti. Přeji vám všem, abychom si 
dokázali ty pravé hodnoty uvědomovat včas, vážit si jich a hýčkat si je.
Šťastný nový rok 2023.
Ing. Miroslav Kudrna, radní a zastupitel za ODS

Začátek nového roku je časem naděje. Všichni věříme, že změna číslovky v kalendáři odnese to, co nás trápí, časy se změní a vše se v dobré obrátí. A věříme, že i my budeme v tomto novém čase jiní: vlídnější, zdravější, pozornější k sobě i druhým. Tato naděje nás v průběhu roku opouští s každou novou špatnou zprávou a každým porušeným novoročním předsevzetím. Ale nikdy ne zcela, neboť jakmile se přiblíží čas Vánoc, opět přejeme sobě i svým nejbližším, aby ten příští nový rok byl šťastný a veselý. 
Přejeme vám, ať vám světlo novoroční naděje svítí co nejdéle, vede vás a pomůže vám být posli té změny, kterou chcete vidět kolem sebe. Šťastný nový rok přejí
MVDr. Hana Altšmídová, zastupitelka za Místní – HNHRMIng. Jakub Altšmíd, Ph.D., radní a zastupitel za Místní – HNHRMMgr. Jan Hlávka, Ph.D., radní a zastupitel za Místní – HNHRM

Do nového roku Vám přeji hodně zdraví, 
osobní spokojenosti, optimismu a dobré 
nálady. Ať v roce 2023 daří se Vám lépe 
než loni, ať starosti a stres Vás nedohoní, 
ať peněz máte dostatečné množství, jako 
klíště ať drží se Vás štěstí. Přeji Vám, aby 
se Vám v roce 2023 splnilo všechno,  
po čem toužíte. 
Ing. Bc. Zuzana Wudyová, zastupitelka  
za ANO 2011, SOS a nezávislé

Vážení čtenáři a čtenářky Frýdlantského zpravodaje,

do nového roku 2023 Vám přeji, ať se Vám splní všechna Vaše 

přání a naděje do budoucnosti, hodně sil, abyste dokázali snášet 

nesnáze, které nemůžete změnit a vůli, abyste dokázali využít 

nadcházející rok ke vzájemné pomoci a zasloužené radosti. 

Dále Vám přeji šťastnou ruku ve volbě nového prezidenta nebo 

prezidentky České republiky a pevné nervy se zdoláváním cen 

všech energií, pohonných hmot i potravin. Překonali jsme těžké 

období s Covidem a letos budeme čelit dalším těžkým výzvám, ale 

nakonec vydržíme mnohem více, než si myslíme, že dokážeme.  

A hlavně nezapomínejme, že s úsměvem jde všechno lépe.

Jan Mráz, zastupitel za ANO 2011, SOS a nezávislé

Vážení spoluobčané, rok 2022 byl pro spoustu z nás velmi náročný, a tak vám chci popřát za sebe a i za svou rodinu do roku 2023 ať je lepší, než ten právě uplynulý. Přeji vám hodně štěstí, ale především zdraví, protože zdraví je to nejcennější, co máme.
Ladislav Závěta, zastupitel za Frýdlant sobě

Přeji Vám šťastný vstup do roku 2023, který 
přinese řadu změn nejen ve světě, ale i v našem 
nejbližším okolí. Čeká nás rok, který bude zlomo-
vý a na jeho konci bude svět jiný, než jsme ho 
znali doposud. Je především na nás, jaký bude.  
To co svému okolí dáme, to nám bude vracet. Věřím, 
že vše společně zvládneme a tento rok nebude 
horší, jak mnozí očekávají, než uplynulé poslední 
roky, které byly velmi těžké. Přeji Vám tedy nejen 
štěstí, ale především pevné zdraví a vždy někoho, 
kdo tu bude, když potřebujete pomoc. Věřím, že i 
já jako radní mohu přispět k tomu, že naše město 
bude bezpečným místem, kam se rádi vracíme, kde 
chceme žít a vytvořit domov pro naše děti.
Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a řadu splněných 
přání v roce 2023 přeje
Ing. Petr Stodola, radní a zastupitel za Nezávislé 
pro Frýdlant
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