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Zimní Frýdlant.  Foto: Radek Petrášek

Most v Březinově 
ulici se dočká 
opravy
Opravou projde letos  
most v ulici Březinova  
u Volnočasového areálu Strmá 
a u skateparku. Po obou jeho 
stranách vzniknou chodníky.
 Více na straně 15

Veřejné zasedání  
zastupitelstva bude  
1. března
Ve středu 1. března proběhne 
v prvním patře radnice v zasedací 
místnosti veřejné zasedání 
zastupitelstva města.  
Začne v 18.00 hodin. 

Objekt čp. 99 čeká 
letos statické 
zajištění
Dům čp. 99 na náměstí prošel  
loni opravou pláště, letos ho  
čeká nutné statické zajištění.  
To je nezbytné k tomu, aby  
v objektu vznikly plánované byty.  
 Více na straně 18



Vážení čtenáři, 

od minulého týdne už víme, kdo bude 
prezidentem České republiky. Někdo 
je rád, někdo je smutný a někomu je to 
jedno. Tyto volby opět provázely emoce.  
A myslím si, že to je dobře. Každý z nás,  
kdo šel volit, si uvědomil sílu svého  
hlasu a to je moc dobře. Jsem rád, že 
to byly volby svobodné. Měl jsem to 
štěstí, že jsem mohl volit svobodně 
a volby „nesvobodné“ mě minuly. 
Myslím, že je dobré hledět dopředu, 
ale nezapomínat, jak jsou demokra-
cie a svoboda křehké záležitosti. Právě 
protože velká nesvoboda, trvající více 
jak 41 let, započala komunistickým 
pučem, přestože na demokratických 
principech, před 75 lety v únoru 1948. 
Právě pomyslné plody doby nesvobody 
sklízíme ještě dnes a jsou přítomny  
v nás a v naší společnosti. Ale věřím 
v budoucnost a divím se svým vrstevní- 
kům a generaci mých rodičů, že zapo-
mněli, jaká doba nesvobody dokáže být.  

Proč jsem si vypůjčil pořekadlo o maso-
pustu? No protože právě 22. února je 

Popeleční středa. Těším se, že se zase 
potkáme s dětmi z našich školek při 
masopustním veselí v pátek 17. února 
na náměstí a stejně tak, o týden později 
v sobotu, s větrovskými baráčníky. Moc 
děkuji za tyto krásné tradice.

Dny hojnosti vystřídá čtyřicetidenní 
postní doba očištění, vrcholící Veliko-
nocemi.

Jak kdo se chce nebo nechce „očistit“ je 
na každém z nás, ať je to očista fyzická 
nebo duchovní, či obě dohromady, 
a nemusí být nutně spojeny s dobou 
velikonoční. Je možné začít kdykoli.

Všem dětem a studentům přeji krásné 
jarní prázdniny a gratuluji k výsledkům 
pololetního vysvědčení.

Vše hezké, milí čtenáři. Těším se na set- 
kávání s vámi v našem krásném a na 
odpovědné a aktivní lidi bohatém  
městě!   

Dan Ramzer
starosta Frýdlantu
 

lovo starostyS
„Masopust na slunci, 
pomlázka za kamny!“
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Frýdlant připravuje doplnění chodníků 
v ulicích Hejnická a Jizerská

„Chodníky podél komunikace v ulicích 
Hejnická a Jizerská jsou pro nás velkou 
prioritou, v oblasti kolem tenisových 
kurtů a pivovaru opravdu chybí. My na 
cestě z města na Hág části chodníků 
máme, ale nejde o ucelenou trasu. Pro-
to jí chceme novými částmi chodníků 
zkompletovat,“ říká starosta Frýdlantu 
Ing. Dan Ramzer. 

„V ulici Hejnická bude nový chodník 
navazovat na stávající, který končí 
zhruba 100 metrů za zámeckým 
rybníkem a bude pokračovat směrem  
k mostu pro pěší u tenisových kurtů.  
Před tímto mostem bude chodník 
rozšířen nad nábřežní zeď a opatřen 
zábradlím,“ vysvětluje Kateřina Koreč- 
ková z investičního oddělení Městs-
kého úřadu Frýdlant. Předpokládaná 
cena této části chodníku je 2 miliony 
korun. 

„V ulici Jizerská, která na Hejnickou 
navazuje, pak povede nový chodník 
od mostu u Pivovaru Albrecht a povede 
na pravé straně silnice až k mostu nad 
železnicí, kde se napojí na chodník 
stávající. Chodník bude od komunikace 
oddělen zeleným pásem a v rámci 
stavebních prací tu dojde i k výměně 
stávajícího osvětlení. Autobusová zas- 
távka, která v úseku je, zůstane samo- 
zřejmě zachována,“ doplňuje místosta- 
rosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. Předpo-
kládané náklady na tuto část chodníků 
jsou 2 miliony a 700 tisíc korun.   

mp
Foto: mp

Výrazné zvýšení bezpečí chodců u hlavní silnice v oblasti splavu, pivovaru a tenisových kurtů si slibuje Město 
Frýdlant od realizace nových částí chodníků v ulicích Jizerská a Hejnická. Na chodníky v obou ulicích podalo 
v lednu žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Předpokládané náklady na chodníky jsou 
celkem 4 miliony a 700 tisíc korun. 
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Důležitý okamžik česko-polské 
spolupráce. Frýdlantsko navštívil 
polský velvyslanec

„Během první části návštěvy polského 
velvyslance se v naší frýdlantské rad-
nici jednalo o otázkách dopravního  
napojení Frýdlantska na Polsko, o pod-
mínkách bezpečnosti v česko-polském 
příhraničí i o cestovním ruchu. I proto byl 
jednání přítomen také kastelán hradu 
a zámku Frýdlant Jiří Holub. Dle jeho 
statistiky totiž loni tvořili více než po-
lovinu všech návštěvníků právě turisté 
z Polska. A zlepšením propagace na 
polské straně, například ve Swieradóvě 
Zdróji, by mohl být jejich počet ještě 
vyšší,“ říká starosta Frýdlantu Dan 
Ramzer. Většímu zájmu polských 
turistů o krásy Frýdlantska by pak 
prospělo i obnovení vlakové osobní 
dopravy na železniční trase Frýdlant 
– Zawidów. „Jde o část trati na trase 
Praha – Liberec – Frýdlant – Zawidow – 
Zhořelec, která byla v prosinci zahrnuta 
do globální evropské sítě TEN-T. Věřím, 
že se obnovení provozu na trati mezi 
Frýdlantem a Zawidowem podaří, 
stejně jako se v minulosti podařilo třeba 
u vlaku z Liberce do Sklářské Poreby,“ 
doplňuje starosta Frýdlantu. 

„S velvyslancem Polska jsme také mlu-
vili o užší spolupráci polské strany 
s Městskou policií Frýdlant, kterou jsme 
loni nově zřídili, o vzájemné přeshra-
niční spolupráci hasičů, základních škol 
i sportovců. Nejen na hrad a zámek 
k nám totiž míří polští návštěvníci. 
Velmi si oblíbili například i náš krytý 

Velvyslanec Polské republiky Mateusz Gniazdowski navštívil ve čtvrtek 19. ledna 2023 Frýdlant a Frýdlantsko. Jeho 
program zde byl rozdělen na dvě části. V té první se sešel s vedením města Frýdlantu a kastelánem Hradu a zámku 
Frýdlant a ve druhé pak se zástupci měst a obcí Frýdlantska i polského příhraničí. Návštěva polského velvyslance, 
který byl v Libereckém kraji na třídenní návštěvě na pozvání hejtmana kraje Martina Půty, byla důležitým okamžikem 
dalšího směřování vzájemné spolupráce partnerů na české i polské straně hranice.

zimní stadion,“ uvádí místostarosta 
Frýdlantu Jiří Stodůlka. 

Druhá část návštěvy Frýdlantska 
polským velvyslancem proběhla po- 
té v prostorách Zámeckého dvora 
v Černousích. Zde šlo při pracovní 
večeři o partnerské setkání velvys- 
lance a představitelů přeshraničních 
partnerů a sousedů. K jednomu stolu 
zasedli k velvyslanci, hejtmanovi kraje 
a starostovi Frýdlantu starostové Heř-
manic Vladimír Stříbrný, Bogatynie 
Wojciech Dobrołowicz, Záwidówa 
Robert Łężny, Habartic Stanislav 
Briestenský, Swieradówa Zdróje 

Roland Marciniak, Lázní Libverda 
Jan Pospíšil a Nového Města pod 
Smrkem Petr Černica. Na setkání pak 
byl přítomen i ředitel Frýdlantské 
vodárenské společnosti Petr Olyšar, 
ředitel polské společnosti PGE 
Sławomir Wochna a náměstek mi-
nistra průmyslu a obchodu Edvard 
Kožušník. 

„Hovořili jsme o tom, co se povedlo v mi- 
nulém roce, o podepsání mezivládní 
dohody o Turówu a nadací PGE a 
Libereckým krajem. Řekli jsme si, že 
to byl dobrý krok pro spolupráci a 
probrali další potřebné kroky, které je 
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třeba v rámci této dohody podniknout. 
Například v souvislosti s projektovou 
přípravou opatření, která by měla 
být financována z peněz, jež dalo na 
Frýdlantsko Polsko a elektrárna Turów. 
U nich je bohužel velké zpoždění. 
Zrekapitulovali jsme také, jak jsme 
vzájemně spolupracovali v posledních 
20 letech a kam bychom chtěli spo-
lupráci posunout dál,“ nastínil starosta 
Frýdlantu. 

„Dále jsme jednali o rozvoji turistického 
ruchu, společných česko-polských silnič-
ních projektech a také o bezpečnosti. 
Právě toto téma v pohraničí silně 
rezonuje a my chceme proti krimina-
litě, která působí obyvatelům těchto 
oblastí starosti, s využitím česko-polské 
spolupráce účinněji bojovat,“ doplnil 
hejtman Libereckého kraje Martin 
Půta.

Také v Černousích probíhala debata 
o nutnosti lepší železniční dopravy 
na polské straně, dále o možnostech 
spolupráce s Polskem na projektu 
cyklostezky Heřmanička, o turistických 
cílech v Polsku jako je Skywalk  a  
v ČR (například Singltrek) a celkově o 
podpoře turismu na obou stranách 
hranice s ohledem na turisty druhé 
země. „Požádali jsme pana velvyslance, 
aby napomohl v rámci svých jednání 
tomu, aby projekty, které připravuje 
třeba Swieradów Zdrój s Bedřichovem 
na značení a rozšíření běžkařských 
stezek, byly akcentované a nebyly jim 
kladeny zbytečné úřednické překážky,“ 
dodal starosta Frýdlantu. 

Společně se pak všichni jednající  
shodli na tom, že nedostatečnou po- 
zornost, kterou česko-polskému 
pohraničí věnují hlavní města obou 
zemí, alespoň částečně zachraňuje 
velmi úzká spolupráce partnerů na 
obou stranách hranice.   

mp
Foto: Jaroslav Appeltauer
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V Krajské nemocnici Liberec, jíž je 
Frýdlant akcionářem, začne v dubnu 
stavba Centra urgentní medicíny
V dubnu tohoto roku má začít v areálu 
Krajské nemocnice Liberec, a.s. (KNL) 
stavba Centra urgentní medicíny.  
Na jejím financování se  coby akcionář 
KNL podílí ročně částkou zhruba 
2 miliony a 800 tisíc korun i Město 
Frýdlant. Výše ročního příspěvku 
je odpočítána od počtu akcií, která  
v KNL Frýdlant vlastní. Stavba Centra 
urgentní medicíny je vyčíslena  
na 3 miliardy a 146 milionů korun, 
dokončení centra je plánováno na 
první polovinu roku 2026. 

Dodavatelem stavby bude vítěz ve-
řejné zakázky, sdružení firem „Spo-
lečnost pro nemocnici Liberec SYNER 
– Metrostav DIZ - GEOSAN GROUP“. 
Vedení KNL to spolu s Libereckým 
krajem a zástupci všech akcionářů, 
včetně Frýdlantu, oznámilo na tiskové 
konferenci v úterý 10. ledna 2023. 

„Když se Město Frýdlant  stalo akcio-
nářem KNL, zavázalo se, že bude až 
do roku 2024 přispívat ročně necelé  
3 miliony korun právě na projekt 
Centra urgentní medicíny. Už loni se 
ale zastupitelstvo města jednoznačně 
shodlo  na tom, že příspěvek bude do KNL 
vkládat ještě déle a to až do roku 2030. 
Je to výsledek dohody mezi akcionáři, 
aby se tak mohly realizovat investice  
i v dalších nemocnicích, spadajících  
pod KNL,“ říká místostarosta Frýdlan-
tu Jiří Stodůlka. Peníze od akcionářů 
tak pomohou například k realizaci 
modernizace nemocnice ve Frýdlantu 
nebo v Turnově. „Na nutnosti inves-
tovat i do těchto dvou nemocnic se 
akcionáři při svém jednání shodli. Obě 
menší nemocnice investici potřebují. 
Ostatně asi v kraji není nikdo, kdo by 
si nepřál mít zde zdravotnická zařízení 
odpovídající 21. století. A bez investic 
i do menších nemocnic to nepůjde,“ 
uzavírá místostarosta Frýdlantu.   

mp
Foto a grafika: KNL
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U nádraží ČD ve Frýdlantu má 
vzniknout dopravní terminál

„Ve spolupráci s Koridem LK a Mikro-
regionem Frýdlantsko připravuje 
Město Frýdlant projekt a žádost o sta-
vební povolení pro výstavbu nového 
dopravního terminálu pod nádražím 
Českých drah ve Frýdlantu. Měl by 
zajistit, aby autobusy, které teď stojí  
v křižovatce, stály bezpečně u nástup-
ních ostrůvků a cestující nastupovali 
na autobusy v důstojném a moderním 
zázemí. Samozřejmostí jsou světelné 

Nový dopravní terminál, který by sloužil jako důstojné místo pro cestující autobusovou dopravou, by měl 
vzniknout u nádraží Českých drah ve Frýdlantu. Na jeho projektové přípravě i vzniku by se měly podílet  
všechny obce a města Frýdlantska.

tabule s informacemi o aktuálním 
odjezdu autobusů a připravujeme zde 
také parkovací místa pro automobily,“ 
vysvětluje místostarosta Frýdlantu  
Jiří Stodůlka. 

„Frýdlant už první krok k novému ter-
minálu udělal, když vykoupil pozemky 
před nádražím. Teď bude záležet na 
tom, jak se k projektu postaví ostatní 
obce a města Frýdlantska. Protože 
terminál bude sloužit hlavně jejich 

obyvatelům, kteří přijedou vlakem a  
z Frýdlantu cestují dál do svých domovů. 
Město Frýdlant je kvůli zájmu občanů 
připraveno na projektu participovat. 
Bez toho, aby se na něm finančně 
podílely i další obce, to ale nepůjde,“ 
uzavírá starosta Frýdlantu Ing. Dan 
Ramzer.  

mp
Foto: mp
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Autokemp bude částečně  
zprovozněn už letos

„Navrácení života do autokempu má  
v dnešní době určitě velké opodstatnění. 
Řada lidí začala navštěvovat zajímavá 
místa v naší republice, k čemuž nám 
trochu nahrál Covid. Lidi přestoupili  
z hotelových služeb do svých „bydlíků“ a 
jezdí po celé republice navštěvovat 
různé turistické cíle. Město Frýdlant má 
bezesporu co nabídnout a jediné, co tu 
chybí, je dostatečná ubytovací kapacita 
pro turisty, aby u nás mohli zůstat 
několik dní a prohlédnout si v klidu celé 
Frýdlantsko. Chceme jim v autokempu 
nabídnout super zázemí, ať přijedou 
pod stan nebo v obytném autě,“ říká 
místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Město Frýdlant proto připravilo něko-
lik etap obnovy autokempu, přičemž 
první počítá se základní obnovou a 
stavbou všeho potřebného k pobytu 
turistů v kempu a v těch dalších je 
už například i stavba koupaliště.  
Opravy a zkapacitnění se v rámci první 
etapy prací dočká stávající sociální 
zázemí, vybudovány budou cestní  
sítě a inženýrské sítě tak, aby fungo-
valy vodovodní a elektrické přípojky. 
„Obnovou projdou cesty v kempu, které 
budou buď s mlatovým povrchem, 
nebo ze žulových odseků s obrubou ze 
žulových kostek, vzniknou jednotlivá 
místa pro stanování, postavena bude 
nová recepce s denní místností pro 
zaměstnance, toaletou, bistrem a 
barem s krytým posezením a vznikne 
i připojení k internetu. Rekonstruován 
bude gloriet, ze kterého zmizí původní 
vestavba kiosku a obnovena bude jeho 
původní klenutá konstrukce s freskami, 
podepřená antickými sloupy,“ doplňuje 
starosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer.

První etapu rekonstrukce autokempu zahájí letos Město Frýdlant. Areál, ležící v lokalitě takzvaného Podzámčí, se 
dočká připojení na kanalizaci, veřejného osvětlení, rekonstrukce vnitřních obslužných cest, sociálního zázemí a 
počítá také s novým objektem recepce a rekonstrukcí glorietu.

Před poškozenou obvodovou zeď 
autokempu umístí město provizorně 
mobilní oplocení. „Bohužel nebudeme 
v této první etapě přistupovat k opravě 
zdi, která je památkově chráněna a 
její obnova je velmi finančně náročná. 
Potřebných několik milionů korun teď 

na tuto akci nemáme. Opravu zdi tak 
posuneme do dalších etap,“ uzavírá 
Dan Ramzer.  

Opravu autokempu bude město hra-
dit ze svého rozpočtu.  
mp
Foto: mp
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V projektu cyklostezky na trase  
Heřmaničky padla poslední překážka

Změna č. 2 v územním plánu Frýdlantu 
byla pro Heřmaničku vítězstvím nad 
poslední velkou překážkou. „Město 
Frýdlant mělo v územním plánu uveden 
násep u Frýdlantských strojíren jako 
železniční stavbu. Přestože tam vlak už 
nejezdí a nikdy jezdit nebude. Takže dle 
územního plánu tam mohla mašina, 
cyklostezka tam ale vzniknout nemohla. 
To se teď změnou č. 2 územního 
plánu změnilo a projektu cyklostezky 
Heřmanička tak nestojí nic v cestě,“ 
vysvětluje místostarosta Frýdlantu Jiří 
Stodůlka. 

Poslední překážka, kterou byla změna územního plánu Frýdlantu, padla loni koncem roku v projektu výstavby 
cyklostezky na tělese bývalé železnice zvané Heřmanička. Projekt, na kterém spolupracuje Frýdlant s Heřmanicemi, 
Kunraticemi a Dětřichovem, tak může zažádat o dotaci a výrazně pokročit až k realizaci. 

„Nyní tak můžeme žádat o dotaci ze 
Státního fondu dopravní infrastruktu-
ry, a pokud se ji podaří získat, můžeme 
začít po ukončení územního řízení a 
vydání stavebního povolení s realizací 
cyklostezky,“ doplňuje starosta Frýd-
lantu Ing. Dan Ramzer. 

Asfaltová cyklostezka má sloužit  
k rozvoji turistického ruchu v obcích, 
které na trati Heřmaničky leží a také 
místním sportovcům. „Bude na ní 
možné jezdit na kole, in-line bruslích, 
chodit, běhat. Pokud napadne sníh, 

klidně i běžkovat. V jejím tělese bude 
navíc umístěn přivaděč vody, který bude 
nahrazovat vodu, která zmizela po 
prohloubení dolu Turów a stezka má být 
v případě nouze i krizovým přístupem 
do obcí,“ dodává starosta Frýdlantu. 
Stezka nebude osvětlená a to jednak 
kvůli velké finanční náročnosti jejího 
osvětlení a pak proto, aby nebyla 
umělým světlem narušována teritoria 
zvířat a ptáků.   
  
mp

Pobyt v Heřmanicích (9. 12. - 11. 12. 22)
Třetí adventní víkend jsme se rozhodli 
strávit společně a to opět na pobytu, 
tentokrát  v sousedních Heřmanicích. 
Byl nám propůjčen obecní úřad, který 
jsme měli celý pro sebe. Mají tam 
obrovskou zasedací místnost, kterou 
jsme obývali a parádní tělocvičnu, kde 
jsme se vyřádili.

Program jsme měli našlapaný, nudit 
se, nebyl čas. V pátek po příjezdu, jsme 
se zabydleli, připravili večeři a potom 
jsme slavili 11. narozeniny, to byla 
príma oslava. V sobotu dopoledne 
jsme vyrazili na procházku k místním 
nádržím, poletoval sníh a všichni 
byli dobře naladěni. Nemohli jsme 
vynechat návštěvu místní sklárny, to 
bylo věciček, jen nám přecházel zrak. 
Pan majitel byl laskavý, všechny nás 
obdaroval hezkým náhrdelníkem.  
Po procházce jsme si museli odpo-
činout a načerpat síly na večer. Jeli 
jsme do Pekla na rozsvícení vánočního 

stromu a krampusáckou nadílku. Teda 
to byl zážitek a ti krampusáci jsou 
opravdu strašidelní. V neděli nastal 
čas úklidu, balení a loučení. Rozloučili 

jsme se s Heřmanicemi a těšíme se  
na nová dobrodružství.     
Bc. Zdenka Ježowiczová
Dětský domov Frýdlant
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Ke kořenům - 
z herbáře 
Gottfrieda Menzela 
Rok 2023 je ve Frýdlantském zpravo-
daji ve znamení bylinek, jimž se věnuje 
náš nový seriál nazvaný „Ke koře- 
nům“. Bude vám postupně před-
stavovat byliny a rostliny, které měl 
ve svém herbáři novoměstský děkan, 
přírodovědec a cestovatel Gott-
fried Menzel. Díky tomu se dozvíte, 
jaké byliny rostly na Frýdlantsku  
v letech 1830 – 1833, ve kterých byl 

Bažanka vytrvalá (Mercurialis 
perennis) je vytrvalá rostlina a naj-
dete ji v lesních houštinách, kde 
vytváří v březnu a dubnu nádherné 
koberce. Její hojný výskyt ukazuje 
na dobrou kvalitu půdy. Dříve byla 
považována za projímadlo, ale byla 
pro lidské tělo příliš škodlivá. Vrcholy 
lodyh se používaly na barvení látky na 
šedě žlutý odstín1.

Dutohlávka štíhlá (Cladonia gracilis) 
roste na kmenech stromů v horách.
Terčovka (Parmelia prunastri), 
Větvičník slívový. Roste poměrně 
hojně, nejčastěji na kůře listnatých 
stromů, ale objevuje se i na kamenech 
na zemi2. Jako jeden z mála druhů 
lišejníků našel uplatnění2. Je surovi-
nou pro výrobu parfémů a dříve se 
využíval i v potravinářství2.

Chudobinka jarní (Draba verna) 
je jednoletá rostlinka rostoucí na 
slunných okrajích a suchých polích 
pod ozimou setbou. Je zdravou 
pochoutkou pro ovečky.

herbář vydán. Měl dva díly vždy po 
pěti částech a obsahoval celkem 
258 rostlin, hub, mechů a lišejníků. 

Kromě představování rostlin zde  
ve zpravodaji bude součástí našeho 
bylinkového roku i několik akcí Města 
Frýdlant. První proběhne už 1. dubna 
2023 na Velikonočním jarmarku,  
na podzim vše vyvrcholí v Městském 

muzeu Špitálek 14. a 21. října 2023 
burzou semínek a přebytků z vašich 
zahrádek. Navzájem si je vyměníme  
či darujeme.

V únoru ještě příroda spí, jak se nám 
může zdát. Přesto se již první rostlinky 
chystají na svůj příchod a některé 
jsou tu s námi dokonce celou zimu.  
Pojďte nahlédnout.
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Kopytník evropský (Asarum  euro-
paeum) je vytrvalá rostlina rostoucí 
v listnatých lesích pod lískovými keři. 
Kořen obsahuje těkavé, aromatické, 
pryskyřičné a gumovité látky, které 
mají ředicí, dráždivou a rozpouštěcí 
schopnost. Pro koně jsou rostlina 
i kořeny posilujícím prostředkem 
žaludku. Lékaři ji již málo využívají a 
obyčejní lidé s ní nadělají mnoho 
neplechy. 

Brčál menší (Vinca minor), nyní 
Barvínek menší. Panenský věnec či 
smuteční myrta, jak zní i jeho lidové 
názvy je trvalkou celoročně zelenou, 
kvetoucí v březnu a dubnu. Svědčí jí 
vlhká a stinná místa. Má hořký, svíravý 
a silně močopudný účinek. Starší lékaři 
bylinu používali proti zevnímu krvácení, 
hemoroidům. Prostí lidé žvýkali zelené 
listy a polykali šťávu při průjmu. Tato 
rostlina se vysazuje  v zahradách, zej- 
ména anglických, aby pokryla holou 
půdu pod stromy. Vzhledem k jedo-
vatosti se aktuálně používá pouze pod 
dohledem lékařů.3  V některých zemích 
dokonce nosí  ženich i nevěsta věnec  
z barvínku.3

Orsej jarní (Ranunculus ficaria)  
je vytrvalá rostlina, která kvete  
v březnu a dubnu pod keři a v sadech. 
Je to takové sluníčko, upoutá vás  
svými žlutými kvítky brzy na jaře. 
Kořen je velmi pálivý a způsobuje 
puchýře na pokožce. Mladé listy se 
používají v některých oblastech na 
salát. Tato rostlina se v lékařství již 
nepoužívá. Poupata jsou podvodníky 
prodávána jako kapary. Menší koře-
nové uzlíky jsou podobny zrnům 
pšenice.   

Poděkování
Město Frýdlant děkuje všem, kteří 
se podíleli na vytvoření Betlémské 
stezky v prosinci 2022 a přispěli tak 
ke zkrášlení města Frýdlantu v době 
adventu. Letos se do Betlémské stezky 
zapojilo neuvěřitelných 77 domác-
ností, podnikatelů či škol a školek.  
Děkujeme.  

Odbor kultury a cestovního ruchu
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Trénink pro mladé řidiče zdarma. Kurzy 
bezpečné jízdy nabízejí tři termíny

Každý řidič získá v autoškole základy 
ovládání auta a do svého povědomí 
dostane schopnost více či méně 
správně reagovat na situace vzniklé 
při jeho běžném užívání. Většina 
začínajících řidičů má z prvních jízd 
zcela logicky obavy. Pociťují strach 
ze situací, s nimiž se v autoškole 
nepotkali. Největšími strašáky pro 
ně bývá hustý déšť, mokrá vozovka 
i komplikované křižovatky. Nemají 
nacvičené, jak se zachovat s vozidlem 
při smyku. 

Někteří účastníci silničního provozu 
se ale již po relativně krátké době 
domnívají, že jsou zkušenými řidiči. 
„Málokterý z nich měl možnost si 
krizovou situaci skutečně vyzkoušet, a 
tedy správně na ni reagovat. Až při 
absolvování kurzu bezpečné jízdy si 
většina řidičů uvědomí, co auto dokáže 
za ztížených povětrnostních podmínek,“ 
říká Jan Polák, ředitel Týmu silniční 
bezpečnosti.

Výuka na kurzech bezpečné jízdy se 
soustředí právě na rizikové situace. 
Například řidiči, kteří prošli autoškolou 
v létě a mají obavu z jízdy na sněhu, 
se připraví na jízdu v zimních pod-
mínkách. Dále si začátečníci procvičí 
brzdění na kluzkém povrchu, zkoušet 
budou bezpečný průjezd zatáčkou a 
mnoho dalších manévrů. „Na po-
lygonu budou jezdit ve vlastních 
vozidlech. Chceme, aby si každý řidič 
vyzkoušel možnosti auta, ve kterém 
běžně jezdí. Připraví se na to, jak jeho 
auto reaguje při smyku nebo jak do-
brzďuje při zhoršených podmínkách,“  
dodává Polák.

Ve spolupráci s projektem Start Driving mají nováčci za volantem příležitost zlepšit svou jízdu a natrénovat 
rizikové situace, do kterých se mohou při řízení auta dostat. Zakončení autoškoly a získání řidičského oprávnění 
totiž bývá teprve pomyslným startem na dlouhé cestě za získáním řidičských dovedností. Na polygonu v Sosnové 
u České Lípy budou ještě ve třech termínech pro řidiče začátečníky probíhat kurzy bezpečné jízdy. Díky podpoře 
Libereckého kraje jsou pro zájemce bezplatné. Podmínkou je trvalý pobyt v Libereckém kraji a včasná registrace. 
Absolvovat je budou vlastními vozy.

„Mladí řidiči patří dlouhodobě k nej-
rizikovějším skupinám na silnicích. Při- 
dat plyn je láká více než jejich 
starší kolegy. Chybí jim více výcviku 
zaměřeného na bezpečnější řízení.  
A s tím jde ruku v ruce náš cíl, dlouho-
době usilujeme o bezpečné silnice. 
Jedním z příkladů, jak tomu jdeme 
naproti, je dovzdělávání začínajících 
řidičů. Právě pro ně jsou kurzy bezpeč- 
né jízdy určené,“ říká Jan Sviták, statu-
tární náměstek hejtmana Libereckého 
kraje odpovědný za resort dopravy. 

Podle odhadů se za jeden den,  
ve kterém řidič absolvuje kurz 
bezpečné jízdy, sníží pravděpodob-
nost jeho selhání o 10 až 20 %. 
To znamená, že se 2 lidé z 10 díky 
jednomu dni takového tréninku 
vyhnou dopravní nehodě, případně 
zabrání, aby měla větší následky.

Pro koho je kurz určen?
Kurzu se mohou bezplatně zúčastnit 
začínající řidiči, kteří jsou držiteli 

řidičského oprávnění ne déle než 3 ro-
ky a mají trvalý pobyt v Libereckém 
kraji.

Kde kurzy probíhají?
Kurzy probíhají na polygonu v Sos-
nové u České Lípy (na adrese Sosnová 
200, Česká Lípa) 

V jakých termínech je možné kurz 
absolvovat?
11. 2., 25. 2., 19. 3. 2023

Kde je možné se přihlásit?
https://www.autodrom.cz/kurz-
bezpecne-jizdy-pro-ridice-libereckeho-
kraje-2

Fotografie a videa z realizovaných 
kurzů:
https://www.startdriving.cz/galerie/   

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí
Liberecký kraj

Bezpečně na silnicích v Libereckém kraji 
www.bezpecnenasilnicich.cz 

Trénink pro mladé řidiče zdarma. Kurzy bezpečné jízdy nabízejí tři termíny 

 
Ve spolupráci s projektem Start Driving mají nováčci za volantem příležitost zlepšit svou jízdu a natrénovat 
rizikové situace, do kterých se mohou při řízení auta dostat. Zakončení autoškoly a získání řidičského 
oprávnění totiž bývá teprve pomyslným startem na dlouhé cestě za získáním řidičských dovedností. Na 
polygonu v Sosnové u České Lípy budou ještě ve třech termínech pro řidiče začátečníky probíhat kurzy 
bezpečné jízdy. Díky podpoře Libereckého kraje jsou pro zájemce bezplatné. Podmínkou je trvalý pobyt 
v Libereckém kraji a včasná registrace. Absolvovat je budou vlastními vozy. 
 
Každý řidič získá v autoškole základy ovládání auta a do svého povědomí dostane schopnost více či méně 
správně reagovat na situace vzniklé při jeho běžném užívání. Většina začínajících řidičů má z prvních jízd zcela 
logicky obavy. Pociťují strach ze situací, s nimiž se v autoškole nepotkali. Největšími strašáky pro ně bývá 
hustý déšť, mokrá vozovka i komplikované křižovatky. Nemají nacvičené, jak se zachovat s vozidlem při smyku.  
 
Někteří účastníci silničního provozu se ale již po relativně krátké době domnívají, že jsou zkušenými řidiči. 
„Málokterý z nich měl možnost si krizovou situaci skutečně vyzkoušet, a tedy správně na ni reagovat. Až při 
absolvování kurzu bezpečné jízdy si většina řidičů uvědomí, co auto dokáže za ztížených povětrnostních 
podmínek,“ říká Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti. 
 
Výuka na kurzech bezpečné jízdy se soustředí právě na rizikové situace. Například řidiči, kteří prošli 
autoškolou v létě a mají obavu z jízdy na sněhu, se připraví na jízdu v zimních podmínkách. Dále si začátečníci 
procvičí brzdění na kluzkém povrchu, zkoušet budou bezpečný průjezd zatáčkou a mnoho dalších manévrů. 
„Na polygonu budou jezdit ve vlastních vozidlech. Chceme, aby si každý řidič vyzkoušel možnosti auta, ve 
kterém běžně jezdí. Připraví se na to, jak jeho auto reaguje při smyku nebo jak dobrzďuje při zhoršených 
podmínkách,“ dodává Polák. 
 
„Mladí řidiči patří dlouhodobě k nejrizikovějším skupinám na silnicích. Přidat plyn je láká více než jejich starší 
kolegy. Chybí jim více výcviku zaměřeného na bezpečnější řízení. A s tím jde ruku v ruce náš cíl, dlouhodobě 
usilujeme o bezpečné silnice. Jedním z příkladů, jak tomu jdeme naproti, je dovzdělávání začínajících řidičů. 
Právě pro ně jsou kurzy bezpečné jízdy určené,“ říká Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana Libereckého 
kraje odpovědný za resort dopravy.  
 
Podle odhadů se za jeden den, ve kterém řidič absolvuje kurz bezpečné jízdy, sníží pravděpodobnost jeho 
selhání o 10 až 20 %. To znamená, že se 2 lidé z 10 díky jednomu dni takového tréninku vyhnou dopravní 
nehodě, případně zabrání, aby měla větší následky. 
 

Bezpečně na silnicích v Libereckém kraji 
www.bezpecnenasilnicich.cz 

Trénink pro mladé řidiče zdarma. Kurzy bezpečné jízdy nabízejí tři termíny 

 
Ve spolupráci s projektem Start Driving mají nováčci za volantem příležitost zlepšit svou jízdu a natrénovat 
rizikové situace, do kterých se mohou při řízení auta dostat. Zakončení autoškoly a získání řidičského 
oprávnění totiž bývá teprve pomyslným startem na dlouhé cestě za získáním řidičských dovedností. Na 
polygonu v Sosnové u České Lípy budou ještě ve třech termínech pro řidiče začátečníky probíhat kurzy 
bezpečné jízdy. Díky podpoře Libereckého kraje jsou pro zájemce bezplatné. Podmínkou je trvalý pobyt 
v Libereckém kraji a včasná registrace. Absolvovat je budou vlastními vozy. 
 
Každý řidič získá v autoškole základy ovládání auta a do svého povědomí dostane schopnost více či méně 
správně reagovat na situace vzniklé při jeho běžném užívání. Většina začínajících řidičů má z prvních jízd zcela 
logicky obavy. Pociťují strach ze situací, s nimiž se v autoškole nepotkali. Největšími strašáky pro ně bývá 
hustý déšť, mokrá vozovka i komplikované křižovatky. Nemají nacvičené, jak se zachovat s vozidlem při smyku.  
 
Někteří účastníci silničního provozu se ale již po relativně krátké době domnívají, že jsou zkušenými řidiči. 
„Málokterý z nich měl možnost si krizovou situaci skutečně vyzkoušet, a tedy správně na ni reagovat. Až při 
absolvování kurzu bezpečné jízdy si většina řidičů uvědomí, co auto dokáže za ztížených povětrnostních 
podmínek,“ říká Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti. 
 
Výuka na kurzech bezpečné jízdy se soustředí právě na rizikové situace. Například řidiči, kteří prošli 
autoškolou v létě a mají obavu z jízdy na sněhu, se připraví na jízdu v zimních podmínkách. Dále si začátečníci 
procvičí brzdění na kluzkém povrchu, zkoušet budou bezpečný průjezd zatáčkou a mnoho dalších manévrů. 
„Na polygonu budou jezdit ve vlastních vozidlech. Chceme, aby si každý řidič vyzkoušel možnosti auta, ve 
kterém běžně jezdí. Připraví se na to, jak jeho auto reaguje při smyku nebo jak dobrzďuje při zhoršených 
podmínkách,“ dodává Polák. 
 
„Mladí řidiči patří dlouhodobě k nejrizikovějším skupinám na silnicích. Přidat plyn je láká více než jejich starší 
kolegy. Chybí jim více výcviku zaměřeného na bezpečnější řízení. A s tím jde ruku v ruce náš cíl, dlouhodobě 
usilujeme o bezpečné silnice. Jedním z příkladů, jak tomu jdeme naproti, je dovzdělávání začínajících řidičů. 
Právě pro ně jsou kurzy bezpečné jízdy určené,“ říká Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana Libereckého 
kraje odpovědný za resort dopravy.  
 
Podle odhadů se za jeden den, ve kterém řidič absolvuje kurz bezpečné jízdy, sníží pravděpodobnost jeho 
selhání o 10 až 20 %. To znamená, že se 2 lidé z 10 díky jednomu dni takového tréninku vyhnou dopravní 
nehodě, případně zabrání, aby měla větší následky. 
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Litinový kříž s pískovcovým podstav-
cem stojí při levé straně silnice smě-
řující z Větrova do Frýdlantu, v zahra-
dě domu čp. 3146 v Dětřichovské ulici. 
Umístěn je za pletivovým plotem.

Na dvou kamenných stupních je 
osazen podstavec tvořený soklem,  
dříkem a profilovanou římsou s troj-
úhelným tympanonem. Ten vynáší 
odstupněný nástavec s vysokým 
litinovým křížem. Čelní strana 
soklu nese obdélné nápisové pole 

kříž v ul. Dětřichovská, Větrov
Paměť v krajině Trojzemí, 100260207                                       Drobné památky Frýdlantsko 

Číslo památky:  21 
Název památky:  kříž v ul. Dětřichovská, Větrov
Umístění památky:  WGS84 (GPS): N = 50°54‘26‘‘ E = 15°4.0‘23‘‘

rámované rytou linkou, v němž se 
nachází dnes již téměř nečitelný  
nápis o zřízení kříže. Čelní stranu  
dříku dekoruje vpadlé obdélné nápi-
sové pole s torzovitě dochovaným 
nápisem s náboženským obsahem. 
Svislé břevno kříže rozšiřuje ve spodní 
části architektonický motiv chrámu. 
V místě křížení svislého a příčného 
břevna je umístěna paprsčitá svatozář, 
nad níž je tabulka s nápisem: „INRI“ 
(Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum 

– Ježíš Nazaretský král Židů). Tělo 
ukřižovaného Ježíše Krista chybí. 
Prolamovaný kříž s růžicemi se řadí  
k náročněji provedeným a honos-
nějším dílům. 

Patu křížů kromě architektury mohou 
doplňovat také postavy svatého Jana 
Evangelisty a Panny Marie, kteří jsou 
nezbytným komparzem dotvářejícím 
scenérii Kalvárie.   

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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Z bývalé mlékárny chce Frýdlant vytvořit 
multifunkční centrum s knihovnou

„V těsné blízkosti radnice má Frýdlant 
v současné době nevyužívaný objekt 
bývalé mlékárny. Dlouho jsme pře-
mýšleli, co by v něm mohlo být, aby to 
mělo smysl a dům fungoval. Měli jsme 
několik nápadů, ale jako nejlepší se 
ukázal vznik multifunkčního komu-
nitního centra, jehož součástí bude 
spousta prostor pro cvičení, prezentaci 
kultury, akce školy a také knihovna, 
která je teď v provizorních prostorách 
na kraji města. Díky tomuto projektu 
by se vrátila zpátky do centra, kam 
patří. A město Frýdlant není tak 
malé, aby si nezasloužilo mít v centru 
podobné multifunkční zařízení,“ říká 
místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. 

„Objekt čp. 45, tedy bývalou mlékárnu, 
získalo město v roce 2006 jako zbytkovou 
záležitost, vykoupilo ho díky iniciativě 
tajemnice úřadu Veronice Bubeníčkové 
v rámci soudní dražby. V minulém 
volebním období došlo ke shodě, že 
by se z objektu mělo stát multifunkční 
centrum, ve kterém bude knihovna, 
komunitní prostory pro spolkovou či 
zájmovou činnost, nebo krátkodobé 
ubytování například pro účinkující 
na městských akcích,“ říká starosta 
Frýdlantu Ing. Dan Ramzer. Město 
proto nechalo vypracovat u architekta 
Vladimíra Baldy architektonickou 
studii využití budovy. 

Suterénní podlaží budovy má projít 
dle návrhu studie opravou bez větších 
stavebních zásahů. Bývalá mlékárna 
leží totiž v záplavové zóně řeky  
Smědé a využití prostor suterénu je 
tak velmi omezené. Prostory zde jsou 
tudíž navržené převážně pro skla-
dování. 

„Přízemí má být vyhrazené provozu 
knihovny. Za vstupními dveřmi by měl 
vzniknout otevřený prostor, provozně 
rozdělný na dvě poloviny. Na dětské 

Komunitní multifunkční centrum s knihovnou chce Frýdlant vybudovat v objektu bývalé mlékárny, která se 
nachází v bezprostřední blízkosti radnice. V chátrajícím objektu by mohla vzniknout nejen důstojná a moderní 
knihovna, ale počítá se i s prostory pro komunitní setkávání, spolkovou činnost či kroužky a pro krátkodobé 
ubytování. Město Frýdlant si pro záměr nechalo v loňském roce vypracovat studii.

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | únor 2023

14



oddělení a na oddělení pro dospělé. 
Část knihovny s okny do ulice by sloužila 
knihovně pro dospělé, druhá polovina 
orientovaná do dvora pak knihovně 
pro děti a mladistvé,“ říká vedoucí 
odboru kultury a cestovního ruchu Iva 
Beranová. 
„Těším se, že městská knihovna bude  
v důstojných, moderních a krásných 
prostorách a bude naplňovat stan- 
dardy knihovny, odpovídající sedmi-
tisícovému městu s dvěma středními 
školami,“ doplňuje Iva Beranová. 
V roce 2010 totiž tehdejší knihovnu 
v objektu na náměstí T. G. Masaryka 
vyplavila povodeň, knihovna musela 
být přestěhována a dodnes je provi-
zorně provozována v malých a nevy-
hovujících prostorách základní školy 
v Bělíkově ulici.

Podlaží nad knihovnou má podle 
studie sloužit převážně shromaž-
ďování občanů. Největším prostorem 
zde bude přednáškový sál s kapacitou 
70 sedících návštěvníků, pro spol-
kovou činnost a zájmové kroužky 
jsou navrženy tři prostorné klubovny. 
V tomto podlaží by měl být umístěn i 
depozit knihovny. 

„Poslední patro v podkroví vyhrazuje 
studie na náš podnět krátkodobému 
ubytování například pro účastníky  
městských kulturních a společenských 
akcí nebo přednášející. Každý z devíti 
navržených dvoulůžkových pokojů 
by měl své vlastní sociální zařízení a  
z chodby přístupnou společnou kuchy-
ni,“ uvádí Iva Beranová. 

„Celý objekt bude bezbariérový, vstup 
pro imobilní občany bude vytvořen 
ze dvora za radnicí, kde je navržena 
plošina. Bezbariérový přístup do ostat-
ních podlaží budovy zajistí nový výtah,“ 
doplňuje starosta Frýdlantu. Každé 
podlaží bude provozně oddělené od 
ostatních a je možné ho provozovat 
samostatně bez ohledu na program  
v ostatních. 

Město Frýdlant chce na vznik multi-
funkčního komunitního centra s kni- 
hovnou získat některou z dotací, pro- 
tože náklady na jeho vznik jsou 
předpokládány ve výši zhruba 80 mi-
lionů korun. Letos už jsou v rozpočtu 
města alokovány peníze na vytvoření 
projektové dokumentace.   
mp

Most v Březinově ulici se dočká 
rekonstrukce

„Most v Březinově ulici je jedním 
z posledních mostů, které nám ve Frýd-
lantu zbývá opravit. Ty hlavní a stěžejní 
jsme opravili po povodni, která nás 
stihla v roce 2010, tento most však voda 
zásadně nepoškodila a tak nebylo třeba 
jeho rekonstrukci akutně řešit. Dnes už 
je ale dle mostních prohlídek na hradě 
životnosti,“ říká starosta Frýdlantu  
Ing. Dan Ramzer. 

„Hlavním problémem je u tohoto mostu 
vlastní přetížení, protože oprava jeho 
asfaltového povrchu probíhala vždy  
tak, že se prostě položila nová vrstva 
asfaltu a tím se zatěžoval víc a víc. 
Došlo to tak daleko, že dnes už je natolik 
přetížen, že je omezena jeho nosnost,“ 
dodává místostarosta Frýdlantu Jiří 
Stodůlka.

„Po předání dokončené projektové do- 
kumentace přijde na řadu vyřízení 
stavebního povolení, k samotné reali-
zaci opravy by mohlo dojít během léta 
či podzimu. Most bude mít po obou 
stranách chodníky a komunikace 

Kompletní rekonstrukce se letos dočká most v ulici Březinova ve Frýdlantu, který stojí u Volnočasového areálu 
Strmá. Více než sto let starý most trpí především přetížením, způsobeným neustálým pokládáním nových 
asfaltových vrstev, kterými se opravuje vozovka na něm. 

na něm bude v šíři ulice Březinova,“ 
doplňuje Kateřina Korečková z inves-
tičního oddělení Městského úřadu 
Frýdlant. 

Díky obnově mostu a vytvoření 
chodníku na něm dojde k ucelení 
trasy pro pěší od centra města až k 
Volnočasovému areálu Strmá nebo 
skateparku naproti. „V loňském roce 

jsme zrekonstruovali chodníky v pravé 
části Březinovy ulice ve směru od města 
a jediný kousek chodníku chybí právě  
na mostě a k Volnočasovému areálu 
Strmá. Tady bude nově spolu s mostem 
také vytvořen, aby děti opravdu bez-
pečně došly až na obě sportoviště,“ 
uzavírá místostarosta města.  

mp
Foto: Jiří Stodůlka
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Otázky pro zastupitele

Ing. Petr Beran, 
zastupitel 

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

Jsem frýdlantským rodákem, moji 
rodiče, babičky a dědové zde žili  
od r. 1947. I já zde žiji celý život. Již  
po ukončení studií a návratu do Frýd-
lantu v r. 1988 jsem se zapojil aktivně 
do činnosti místního hokejového 
klubu jako trenér mládeže a později i 
jako funkcionář. To mi zůstalo dodnes. 
Od roku 2002 jsem též zastupitelem 
města. Že se považuji za frýdlantského 
patriota asi více vysvětlovat netřeba.

2. Proč jste se rozhodl znovu 
kandidovat do obecního zastupi-
telstva?

Po 20 letech zastupitelství mi stále  
není lhostejné dění ve městě a chtěl 
 jsem v této práci pokračovat.

3. Jaký problém je podle Vás  
ve Frýdlantě nejpalčivější?

Z pohledu povolebního uspořádání 
v kontrastu s výsledkem zářijových 
voleb je to povýšení osobních zájmů 
jedinců nad sebereflexi. A posuzování 
vhodnosti koaličních partnerů dle 
osobních sympatií resp. antipatií.

4. Zkuste navrhnout řešení tohoto 
problému.

Řešit by to měli především ti, kteří se na 
stavu uvedeném v předchozí odpovědi 
aktivně podíleli. 

5. Co byste chtěl v tomto volebním 
období prosadit?

S oblibou říkám: „Je důležité se ve 
správný okamžik správně rozhodnout.“ 
Problémů, resp. potřeb, které je třeba 
řešit, je spousta a jejich priority se 
můžou v čase měnit. Určitě bych 
chtěl podpořit rozvoj nových lokalit 
pro individuální výstavbu, rozšířit 

sortiment městských bytů, pobídky 
pro zajištění zdravotní péče, rozvoj a 
údržbu sportovišť.
6. Na co mohou být podle Vás 
obyvatelé Frýdlantu hrdí?

Na město v atraktivním prostředí jizer-
ského podhůří.

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

Například i respektováním výsledků 
voleb. Již dlouho jsem neslyšel po 
zářijových volbách tolik komentářů 
typu: „Proč jsme chodili volit?“  

Foto: Radek Petrášek

Vážení čtenáři.

Po loňských komunálních volbách 
spouštíme ve Frýdlantském zpravodaji 
opět rubriku Otázky pro zastupitele. 
Chceme Vám díky ní trochu přiblížit 
nově zvolené zastupitelstvo Frýd-
lantu. V každém čísle zpravodaje Vám 
představíme dva zastupitele, postu- 
pujeme dle abecedního řazení pří-
jmení zastupitelů a zastupitelek.

V tomto druhém díle seriálu si představíme Ing. Petra Berana a Mgr. Dobroslava 
Buřitu, oba za stranu Frýdlant sobě. 

1. Jak byste se čtenářům Frýdlantského zpravodaje v krátkosti představil?
2. Proč jste se rozhodl znovu kandidovat do obecního zastupitelstva?
3. Jaký problém je podle Vás ve Frýdlantě nejpalčivější?
4. Zkuste navrhnout řešení tohoto problému.
5. Co byste chtěl v tomto volebním období prosadit?
6. Na co mohou být podle Vás obyvatelé Frýdlantu hrdí?
7. Jak zvýšit zájem obyvatel o věci veřejné a fungování města?
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Mgr. Dobroslav Buřita, 
zastupitel  
Mgr. Dobroslav Buřita místo odpo-
vědí na otázky zaslal následující text: 

Vážení občané města Frýdlantu a  
čtenáři Frýdlantského zpravodaje,

Nejprve bych chtěl upřímně poděkovat 
všem, kteří mě dali důvěru, abych i 
v následujícím období působil jako 
zastupitel. Velmi si toho vážím a je to 
pro mě zavazující.

Výsledky voleb a následná povolební 
vyjednávání vedly k vytvoření nej-
křehčí koaliční většiny, kterou naše 
město ve své historii pravděpodobně 
ještě nemělo. Pro mě osobně je 
velkým zklamáním, že své místo 
radního Libereckého kraje opustil 
náš staronově zvolený pan starosta, 
zvláště když se jednalo o resort škol-
ství, mládeže, tělovýchovy, sportu a 
zaměstnanosti. Pan místostarosta si 
v roli starosty počínal dobře, jistě to 
dokazoval i získaný nejvyšší počet 
preferenčních hlasů v jeho straně. 
Pro mnoho nespokojených to byla 
přihrávka na smeč v podobě pořekadla 
Drží se zuby nehty svých koryt.

Obrovským zklamáním jsou pro mě 
výsledky 1. kola prezidentských voleb 
nejen ve Frýdlantě, ale na celém 
Frýdlantsku! Rodiče i učitelé nám 
vštěpovali, že lhát se nemá. Po 10leté 
destrukci většiny morálních hodnot 
z Pražského hradu v podobě MZ a 
jeho přátel si tam spousta lidí přeje 
populistu AB. Snad zvítězí slušnost, 
rozvaha a moudrost a na Hrad se vrátí 
důstojnost!

Městu Frýdlant přeji spoustu vyda-
řených akcí, jak těch investičních, tak 
i kulturních a sportovních. Věřím, že 
budeme z médií slýchat nebo číst 
především pozitivní informace o 
našem městě a naše město se bude 
dále rozvíjet ke spokojenosti všech 
jeho obyvatel.   

VYSÍLÁME 
Z JEŠTĚDU 
V LEPŠÍ 
DIGITÁLNÍ 
KVALITĚ

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

DIGITÁLNÍ  rádio DAB+
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Objekt čp. 99 čeká statické  
zajištění, mají v něm být byty

„Máme za sebou loňskou rekonstrukci 
vnějšího pláště domu čp. 99, takže 
tam neprší a nebude docházet k další 
devastaci dřevěných prvků, do kterých 
zatékalo. Dům má také vyměněná  
okna a opravenou fasádu. Bohužel už 
když probíhaly rekonstrukční práce, 
bylo díky statickému posudku zjištěno, 
že jsou v objektu ve špatném stavu 
podlahy. Bez jejich opravy a statického 
zajištění bychom se tak v obnově objek-
tu nepohnuli dále,“ říká místostarosta 
Frýdlantu Jiří Stodůlka. 

Město Frýdlant proto zadalo vy-
pracování projektové dokumentace 

Kompletní obnovou pláště prošel loni dům čp. 99 na náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu, ve kterém dříve 
sídlila například Policie ČR. Město chce v objektu, pro který hledalo využití od roku 2009, vybudovat byty.  
Po rekonstrukci pláště je ale nutný k tomu, aby mohl být záměr vzniku bytů realizován, další stavební zásah, a sice 
statické zajištění celého objektu. I tomu se bude věnovat nová projektová dokumentace, která již začala vznikat. 

na zajištění vnitřních prostor objektu. 
„V projektové dokumentaci bude řeše-
no statické zajištění celého objektu 
včetně všech podlaží, vestavba výtahu, 
protipožární opatření, oprava schodů 
a změna užívání na bytové jednotky,“ 
vypočítává vedoucí investičního od- 
dělení Městského úřadu Frýdlant 
Dana Kiliánová. 

„O tom, že v čp. 99 vniknou byty, roz-
hodli frýdlantští zastupitelé hlavně 
kvůli jejich dlouhodobému nedostatku. 
Jisté ale je, že nepůjde o žádnou malou 
investici, minimálně přijde jejich vy-
tvoření na 50 milionů korun. I proto 

budou zastupitelé rozhodovat o tom, 
zda bude rekonstrukce financována  
z rozpočtu města, z dotace nebo  
z úvěru,“ dodává starosta města Ing. 
Dan Ramzer. 

Na byty by mělo být přestavěno 
druhé, třetí a čtvrté nadzemní podlaží. 
V přízemí objektu zůstanou komerční 
prostory a také je zde služebna 
Městské policie Frýdlant.   

mp
Foto: mp
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Zimní podmínky každoročně přinášejí 
zvýšené nároky na řidiče i vozidla více 
než v jiných ročních obdobích. Hrozba 
nehody je při jízdě na sněhu a ledu 
15krát větší než v létě. 

Na co si dát pozor před cestou? 

- Nezapomínat na řádné očištění 
vozidla od sněhu a námrazy. Malé 
průzory v čelním skle nejsou pro 
bezpečný výhled z vozu zdaleka 
dostačující. 

- I před krátkou jízdou odstranit ze 
střechy padající sníh a led z vozidla, 
kvůli kterému může dojít k dopravní 
nehodě. 

- Používat zimní pneumatiky. Pro  
jízdu na sněhu bychom je měli hustit  
o cca 20 kPa více než v létě. 

Udržujte správný odstup. 

S tvorbou náledí musíme nejčastěji 
počítat v lesních úsecích, na mos- 
tech a ve vyjetých podélných stopách. 
Odstup mezi vozidly je důležité udr-
žovat větší než na suché vozovce 

A co když uvázneme na silnicích  
v koloně? 

Mysleme na to, že při jízdách na 
delší vzdálenost je dobré mít plnou 
palivovou nádrž, ve vozidle deku, 
případně teplé nápoje. Při jízdě do 
horských oblastí nezapomeňme na 
zimní řetězy, lopatu a trochu písku 
vhodného k podsypání kol vozu 
uvízlého na zledovatělé vozovce.

Co dělat při dopravní nehodě? 

Zastavit vozidlo a vypnout motor, 
dále označit místo dopravní nehody 
výstražným trojúhelníkem nebo 
použít varovné světelné ukazatele, 
obléct si reflexní vestu. Při hromadné 
dopravní nehodě opustit co nejdříve 
vozidlo a nezdržovat se v blízkosti 
havarovaných vozidel (nejlépe za svo- 
didla). Pokud by hrozil výbuch 
nebo požár, je nutné, aby všechny 
osoby opustily nebezpečný prostor.  

Dopravní nehodu je třeba nahlásit na 
tísňovou linku 150 nebo 112. Důležité 
je sdělit konkrétní místo nehody a jaké 
jsou viditelné následky, např. zranění, 
požár, únik kapalin. K orientaci Vám 
poslouží vědět, odkud kam jedete 

HASIČI RADÍ OBČANŮM

(směr jízdy), na kterém kilometru 
se nacházíte, který sjezd, návěstí či 
kilometrovník jste minuli, jaké číselné 
označení má přejezd nebo jaké 
výrazné krajinné prvky se nacházejí  
v blízkosti (stromořadí, rybník…). 

Ve městě si pak můžete navíc všímat 
názvů ulic, čísel popisných domů, čísel 
pouličních lamp. Popřípadě můžete 
využít např. aplikace z mobilního 
telefonu a nahlásit konkrétní sou-
řadnice GPS. Nezapomeňte, „Štěstí 
přeje připraveným!“

kpt. PhDr. Tomáš Beneš
HZS Libereckého kraje

Dopravní nehody v zimě
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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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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

S těmito slovy ze známé koledy jste 
mohli v lednu v ulicích Frýdlantu 
nebo u vašich dveří spatřit koledníky, 
kteří vám zazpívali tříkrálovou koledu, 
popřáli do nového roku, požádali vás o 
malý příspěvek do kasičky a obdarova-
li vás drobným dárečkem. Tříkrálová 
sbírka je největší dobrovolnickou akcí 
u nás a i tentokrát se do ní zapojili také 
žáci ze ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant v Hu-
sově ulici. Koledníkům se podařilo do 
sedmi kasiček vybrat krásných 47 141 
korun. Výtěžek bude věnován dívce  
s tělesným postižením. Věříme, že vaše 
štědrost vyvolá na tváři obdarované 
stejný úsměv jako na tvářích tří králů. 

Děkujeme všem, kteří tuto hezkou 
tradiční akci podpořili. Všem dárcům i 
koledníkům patří nejen náš velký dík, 
ale i obdiv. Bez jejich ochoty a nadšení 
by se tato akce nikdy nemohla 
uskutečnit. Jsme rádi, že i v letošním 
roce jsme mohli pomoci těm, kteří 
naši pomoc potřebují.  

My tři králové jdeme k vám…

Renáta Hošová 
ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Čím žije naše frýdlantská ZUŠ
Po období covidových zákazů jsme 
se s našimi žáky opět vrhli do víru 
koncertů a nejrůznějších vystoupení. 
Ihned po nástupu do školy na začátku 
září úspěšní účastníci loňských soutěží 
přispěli svým hudebním dílem k pro-
gramu krajských dožínek koncertem v 
kostele Nalezení sv. Kříže. Tradičně pak 
naši mladí hudebníci přivítali spolu s 
vedením města nové prvňáčky v ob-
řadní síni frýdlantské radnice. Na obou 
akcích vystoupilo spolu s dalšími malý-
mi muzikanty harmonikové trio, které 
vede náš pan učitel Eduard Himmel. 
Výuku hry na foukací harmoniku po-
skytuje naše škola jako jediná v naší 
zemi a je v tomto směru unikátní.

Statečnost našeho patrona sv. Václava 
a potřebu postavit se bezpráví a zastat 
se přátel jsme si společně připomněli 
na krásném koncertě v Hejnicích, kde 
naši žáci vystoupili ve zcela zaplněném 
chrámu Navštívení Panny Marie dne 
29. října.

Nezaháleli jsme ani v říjnu – na Pod-
zimním koncertě se svým rodičům a 
známým předvedly spolu s ostatními 
i ty nejmenší děti, které teprve nedáv-
no začaly navštěvovat pěvecký sbor. 
Celkově to bylo vystoupení, na kterém 
bylo hodně živo. Zazpívali si tam zá-
stupci všech našich pěveckých sborů, 
které vede paní učitelka Lenka Šprin-
glová.

Zpěvačky z pěveckého sboru Cantus 
měly ve dnech 17. – 19. 11. úžasnou 
možnost zazpívat si jako hosté na ce-
lostátní soutěži pěveckých sborů Porta 
musicae, která se konala v divadle  
F. X. Šaldy. Podle ohlasů z publika 
mělo jejich vystoupení velký úspěch. 
Listopad dále probíhal ve znamení  
nacvičování a pilování skladeb na sérii 
adventních a vánočních vystoupení, 
která se konala nejen ve Frýdlantu, ale i 
v Novém Městě pod Smrkem a dalších 
přilehlých obcích.

V pátek 13. 1. se v Jindřichovicích pod 
Smrkem na podporu obnovy kostela 
Nejsvětější trojice konal velkolepý 
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Novoroční koncert, kde spolu se žáky 
naší školy vystoupil také smyčcový  
orchestr Camerata z Liberce pod vede-
ním pana učitele Ištvana Matejči.

Součástí ZUŠ Frýdlant je i swingová  
kapela s příznačným názvem Swingtet, 
která je složená převážně z bývalých i 
současných žáků ZUŠ Frýdlant a jejích 
učitelů. Ta naši školu i město pravidelně 
reprezentuje vystupováním na koloná-
dě v Libverdě i na spoustě dalších akcí 
v okolí (např. Podzimní muzicírování  
v Jindřichovicích pod Smrkem, Hejnic 
pro Hejnice atd.). Naposledy si Swin-
gtet zahrál spolu s dalšími jazzovými  
kapelami na Muzikantském silvestru 
dne 29. 12. ve frýdlantské Besedě.

V nejbližších dnech nás čeká příprava 
na účast v celonárodní soutěži ZUŠ, 
která začne v únoru od okresních a 
krajských kol až do ústředního kola na 
konci dubna, to se bude konat v Turno-
vě. V letošním školním roce je vypsaná 
soutěž v oboru Komorní hra s převa-
hou dechových nástrojů, na které nás 
tentokrát budou reprezentovat žáci ve 
hře na příčné i zobcové flétny a dopro-
vázet soutěžící budou žákyně klavírní-
ho oboru. Po loňských úspěších našich 
flétnistek a zpěvaček doufáme, že se 
ani letos v soutěži neztratíme.

Budeme moc rádi, pokud se i další děti  
z Frýdlantska stanou součástí naší školy. 
O tom, jaké obory vyučujeme a jak 
se přihlásit, vás budeme informovat 
v některém z jarních čísel Frýdlantské-
ho zpravodaje.  

Vladimíra Dančevská 
Vladimír Hrdina
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SŠHL Frýdlant

Víte, že díky osobní iniciativě vy-
učujících MVDr. Blanky Řehořkové a 
Ing. Zdeňka Drába budeme upravo-
vat a přizpůsobovat prostory k účelům 
chovu zájmových zvířat?  
V tuto chvíli jsme pořídili terária, 
akvária a klece. V březnu bychom rádi 
přivítali nové členy ve školním centru 
malých zvířat, které se bude nacházet 
na pracovišti Zámecká. 
Společně se žáky začneme chovat 
andulky, zebřičky, živorodky, morčata, 
osmáky a další zvířátka. Zvířata budou 
ustájena v teráriích, akváriích nebo  
v klecích, ovšem v omezeném počtu. 
Žáci si během této praxe osvojí péči 
o exotická zvířata a hlodavce.  

Na škole vzniká centrum 
malých zvířat 

Střední škola hospodářská a lesnická, 
Frýdlant byla první, kterou v rámci 
avizovaného seznamovacího turné 
navštívil Jiří Čeřovský, náměstek 
hejtmana Libereckého kraje. 

V doprovodu vedoucí odboru škol-
ství, mládeže, tělovýchovy a sportu 
Jiřiny Princové viděl prostory Centra 
odborného vzdělávání, školní pro-
dejnu, školní farmu a prostory pro 
výuku. 

Školu navštívil krajský náměstek 
Jiří Čeřovský
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SŠHL Frýdlant

I koncem minulého roku vyrazili žáci 
naší školy do ulic, aby kolemjdoucím 
nabídli sbírkové předměty, srdíčka  
s logem sluníčka, magnetické kolíčky  
v různých barvách, přívěsky s bater-
kou nebo velmi oblíbené hlavolamy. 
Výtěžek zimních Srdíčkových dnů 
pomůže nemocným dětem, které se 
bez pomoci laskavých lidí neobejdou. 

Tváří těchto zimních Srdíčkových dnů 
je malá Lucinka, která trpí spinální 
svalovou atrofií. Všem zapojeným žá-
kům a pedagogům patří velké podě- 
kování.  

Ing. Miroslav Kudrna
ředitel
Střední škola hospodářská a lesnická

Sbírka Srdíčkové dny

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | únor 2023

23



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? Po-
kud alespoň jednou kývneš hlavou, jsi 
duší řezník.

Jsi rád/a venku? Chtěl/a bys pěstovat 
rostliny, plodiny a pracovat třeba 
v zahradnictví či v sadu? Pojď studovat 
obor Zahradník.

Naučíš se upravovat prostředí pro pěs-
tování rostlin, používat průmyslová a 
statková hnojiva, provádět ochranu 
rostlin a generativně i vegetativně 
množit rostliny. Naučíš se také pěs-
tovat a ošetřovat zeleninu, květiny, 
ovocné a okrasné dřeviny. Budeš  
umět zhotovovat vazačské a aran- 
žérské výrobky. V oblasti sadovnic-
kých a krajinářských úprav se naučíš 

Studuj učební obor Řezník-uzenář a  
získej měsíční stipendium 20.000 Kč  
od společnosti Globus Liberec

základní zeměměřické práce, zakládat 
a udržovat sadovnické a krajinářské 
úpravy, používat a udržovat za-
hradnické nářadí a techniku, provádět 
její údržbu a pracovat s malou me-
chanizací.  

Ing. Miroslav Kudrna
ředitel SŠHL Frýdlant

SŠHL Frýdlant

Studuj učební obor Zahradník a získej 
prospěchové a motivační stipendium
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SŠHL Frýdlant

Poslední školní den v kalendářním 
roce 2022 jsme strávili společně na 
druhém ročníku Vánoční akademie. 
Tu naše škola pořádala poprvé 
v roce 2019, pak jsme si museli dát 
kvůli covidovým opatřením dva roky 
přestávku. Teď jsme se k ní ale vrátili 
s plnou parádou. V adventním čase 
bavili zástupci tříd, pěvecký sbor, 
hudební a taneční skupiny i kantoři 
sami sebe a všechny návštěvníky 
akademie. Viděli jsme představení 
s vánoční tematikou, ale mohli jsme 
spatřit také hru na hudební nástroj 
či pěvecké a taneční vystoupení. 
Na závěr celého programu vystoupila 
kapela The Grizzlies.

Snad jste do roku 2023 vstoupili 
pravou nohou a daří se vám, nač 
sáhnete. Přejeme Vám, ať je tomu i 
nadále.  

kolektiv zaměstnanců 
SŠHL Frýdlant

Vánoční akademie 2022
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Městská policie Frýdlant 
Ohlédnutí za loňským rokem
Obecně závaznou vyhláškou 8/2021 
zřídilo zastupitelstvo města Frýdlant 
svou vlastní městskou policii k 1. 1. 
2022.

Dne 1. 3. 2022 nastoupil k městské 
policii Bc. Petr Šantavý s úkolem 
zajistit vybavení a personál pro nově 
vznikající městskou policii, 1. 5. 2022 
se k němu přidal první strážník a  
od 1. 6. 2022 další tři strážníci.  
Od začátku června tak bylo možné 
potkávat v ulicích města strážníky se 
základním vybavením potřebným  
pro jejich práci. 

Již 11. 6. 2022 jsme obdrželi pochvalný 
dopis na strážníka Karla Mareše, který 
cestou domů z noční směny zastavil 
v Mníšku u Liberce u paní, která 
stála v dešti u vozidla s defektem 
kola. Paní zde stála dlouhé minuty a 
máváním na projíždějící vozidla 
žádala o pomoc, bohužel žádný řidič 
nezastavil a pomoc nenabídl, až 
do doby kdy projížděl náš strážník, 
který později prohlásil, že přesto že 
spěchal domů, považoval pomoc 
paní za samozřejmost a o variantě 
nezastavení ani neuvažoval.  

Jsme velmi rádi, že se podařilo sehnat 
do našeho týmu strážníky, kteří jsou 
ochotni pomáhat i na úkor svého  
času a pohodlí!

Během loňské služby jsme přijali 22 
oznámení na opuštěné nebo zraněné 
zvíře, které bylo následně předáno 
do péče útulku Azyl Pes Krásný les. 
V loňském roce byla většina z 22 
oznámení tvořena zatoulanými psy, 
ale našla se i tři koťata, rok 2023 jsme 
pak zahájili oznámením o zraněném 
holubovi se zlomenou nohou, i on 
byl předán do péče útulku Azyl Pes 
Krásný les.

Pro urychlení navrácení ztraceného 
domácího mazlíčka MP Frýdlant 
disponuje čtečkou identifikačních 
čipů. Téměř u všech odchycených 
psů se podařilo kód čipu nalézt, 
bohužel psů s registrovaným čipem 
bylo minimum. Proto MP Frýdlant 
zařídila možnost bezplatné registrace 
domácího zvířete, které má čip do 
registru zvířat pet2me.eu. Pro re-
gistraci stačí kontaktovat hlídku MP. 

Další činnost, které se MP Frýdlant 
věnuje, je prevence. V rámci pre-
ventivní akce uspořádali strážníci 
dvě besedy, jednu pro DPS Frýdlant a 
jednu pro návštěvníky klubů Free 
Club a Cajk. Dále se strážníci připojili 
k Evropskému dni proti vloupání, 
při kterém upozorňovali na způsob 

zabezpečení nemovitosti, účastnili 
se dne IZS a velkého cvičení IZS  
na Frýdlantském vlakovém nádraží. 
Dále strážníci připravili letáky 
upozorňující na problematiku Phi-
singu nebo význam méně známého 
dopravního značení a tyto letáky 
rozdávají lidem.  S Policií ČR se zú-
častnili kontroly provozoven, zda 
zde nedochází k podávání alkoholu 
mladistvým. A na rok 203 již připravují 
další preventivní akce.

Významnou činností MP Frýdlant 
bylo připojení se k projektu 
“Parkuj ohleduplně alias 3 metry  
k životu”. Projekt vznikl v roce 2016 
u HZS Středočeského kraje s cílem 
neagresivní formou upozornit 
obyvatele v hustě zastavěných a 
obydlených lokalitách na rizika 
plynoucí z nedodržování legislativy 
při parkování vozidel. MP Frýdlant se 
proto spojila s HZS Středočeského 
kraje a JSDH Frýdlant a společně 
připravili spot, ve kterém ukázali, proč 
je důležité parkovat správně. Projekt 
ve Frýdlantu měl úspěch a podařilo 
se minimalizovat množství špatně 
parkujících vozidel.
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Součástí práce strážníků je i přijímání 
a sběr nálezů. Jedná se jak o nálezy 
např. dokladů, cenin, kol či koloběžek, 
ale i použitých injekčních stříkaček. 
Nalezené hodnotné předměty jsou 
předávány na Městský úřad Frýdlant. 
Nedávno byl dokonce nalezen větší 
obnos peněz, který se strážníkům s 
pomocí poctivé občanky povedlo 
vrátit majiteli. I nebezpečný odpad, 
který strážníci ukládají do speciálních 
nádob, může být užitečný. Podle 
nálezů například injekčních stříkaček 
je vytvářena mapa umožňující 
sledovat pohyb uživatelů omamných 
látek.

Během své loňské činnosti předávali 
strážníci Policii ČR dva řidiče pod 
vlivem alkoholu, řešili tři rvačky, zjistili 
dva případy sprejerství, dva případy 
výtržnictví, na OSPOD předávaly 
celkem čtyři případy zanedbání 
výchovy dítěte, PČR předali čtyři 
osoby podezřelé z vloupání do domů 
v okrajových částech Frýdlantu, 
zaměřili se na řešení problematiky 
dodržování veřejného pořádku a 
parkování v centru města. Předávali 
Městskému úřadu informace o 
odpadcích mimo sběrné nádoby, 
poničených komunikacích, doprav-
ních značek, chodníků a dalšího 
zařízení. Spolupracovali s Hasičským 
záchranným sborem a podíleli se na 
usměrňování provozu při zásazích 
HZS, spolupracovali se SZZ při 
prověřování oznámení. Strážníci též 
museli zajišťovat místo pro přistání 
vrtulníku Zdravotnické záchranné 
služby, aby mohl bezpečně naložit 
pacienta. A jsou ve stálém kontaktu 
s Policií ČR, s nimiž úzce spolupracují.

V loňském roce Policie České repub-
liky v katastru města Frýdlant a Al-
brechtice u Frýdlantu řešila mimo jiné 
89 případů krádeže. 

Městská policie Frýdlant proto během 
svých služeb provádí kontroly jak  
centra města, tak periferií pro odra-
zení zlodějů od jejich záměrů. 

Čtyři pachatelé, které tato kontrolní 
činnost neodradila, byli Městskou 

Aby vaše věci 
zůstaly vaše!!!
• pokud opouštíte dům, uzavřete a  

uzamkněte kvalitním zámkem dveře  
a okna domu, chaty i garáže 

• pokud opustíte dům, nenechávejte okna  
otevřená ani na ventilaci 

• nenechávejte v domě viditelně žádné cennosti,  
které může zloděj oknem spatřit 

• nezveřejňujte na sociálních sítích, že odjíždíte mimo domov 

• používejte na cennosti trezor 

• používejte bezpečnostní zámky a dům zamykejte i při krátké 
nepřítomnosti (např. cesta na nákup), nebo pokud jdete spát  

• při delší nepřítomnosti požádejte známé, ať v domě nejen zalévají 
květiny, ale také mění polohy záclon, rolet, závěsů. 

• pořiďte si časový spínač světel s náhodným časem spínání 

• pokud zjistíte, že se k vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte dovnitř.  
Pachatel může být ještě na místě nebo můžete znehodnotit  
případné stopy.  
Neprodleně volejte tísňovou linku Policie ČR na čísle 158.  

Bc. Petr Šantavý
velitel
Městská policie Frýdlant

Krádežím se snažíme předcházet,
předcházejte jim i vy

policií Frýdlant dopadeni při činu a 
předáni Policii ČR, v dalším případě 
poté strážníci zjistili poznatky k od-
halení možného pachatele. I v letošním 
roce bude MP Frýdlant provádět 
kontroly a monitoring celého katastru 
Frýdlantu a Albrechtic u Frýdlantu a 
zároveň bude pokračovat v osvětě, jak 
předcházet krádežím.
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Únor je sice nejkratší měsíc roku, 
ale to neznamená, že by byl chudý 
na knižní novinky.

Novoroční nadílka potěší ty mladší, ale 
i ty starší.

Únorové přírůstky - 
Cestujeme v knihách
Milujete cestování a knihy? A co takhle 
cestování v knihách? Mám tu pro vás 
pár tipů, se kterými se můžete podívat 
kolem světa klidně z vašeho obýváku. 
A nemusí to být jenom cestopisy, ale 
klidně romány. Připravte se v knihách 
na jaro, nastartujte nožky, kolo nebo 
motory, vyrážíme!

Mladý student Ladislav Zibura nazul 
své toulavé boty ve svých 22 letech.  
V létě 2014 hodil batoh na záda a vydal 
se na pouť do Jeruzaléma. Ve své knize 
40 dní pěšky do Jeruzaléma popi-
suje, jak bez mapy a orientačního 
smyslu pěšky ušel 1 400 kilometrů 
napříč rozpálenou krajinou Turecka a 
Izraele, stanul pod Zdí nářků a 
prožil největší dobrodružství svého 
života. Těšit se můžete na vyprávění 
kavárenského povaleče, který vám 
svým laskavě nekorektním humorem 
dokáže, že poutník rozhodně nemusí 
být katolík, asketa ani nudný člověk. 
Tento mladý cestovatel nás natolik 
ohromil, že jsme do knižního fondu 
zařadili i další jeho cestovatelské knihy:

Pěšky po Arménii a Gruzii 

Ladislav Zibura se vydává do těch 
nejzapadlejších vesnic, aby mohl pos-
louchat příběhy místních a načerpat 
něco z jejich moudrosti. Alkohol teče 
proudem a mladý dobrodruh důvěrně 
poznává kulturu plnou pohostinnosti, 
rozhodných slov a sovětské nostalgie. 
Své zážitky z kavkazského putování líčí 
s tradičním humorem a sebeironií.

Knihomol 2/2023

Únorové novinky v knihovně
Pěšky mezi buddhisty a komunisty 

Tentokrát se mladý cestovatel vydal 
do Číny a Nepálu. V kraťasech ze su-
permarketu a brýlích z drogerie prošel 
Himálaj i úplně neznámé vesnice 
v údolích řek. Mnohokrát spal u úplně 
cizích lidí doma a poznával, jak se jim 
doopravdy žije a co jim přináší štěstí. 
Kniha je nejen o Číňanech, Nepálcích, 
ale také o jejich životě. „A taky trochu 
o mně“, jak říká autor. „Tomu se člověk 
nevyhne, když jde sám. Jak si teď po 
sobě knihu čtu, myslím, že se mi povedlo 
vytvořit pěkné svědectví o jednoduchosti 
života a půvabu svobody,“ dodává.

Prázdniny v Evropě 

Máte rádi humor, dobrodružství a mno- 
hahodinové čekání u silnice? Pak 
vložte řízek mezi chleby a vydejte se 
za čtvrtým prázdninovým dobro-
družstvím s Ladislavem Ziburou. Ten- 
tokrát vás čeká 14 000 kilometrů sto-
pem napříč Evropou. Ve společnosti 
svérázných řidičů vyrazíte z Polska 
přes malebné Pobaltí až za polární 
kruh a následně z horkých Athén přes 
divoký Balkán zpátky domů. Objevíte 
při tom místa, která jste vždycky chtěli 
navštívit, jen jste o nich dosud nevěděli. 
Vyslechnete příběhy neobyčejných 
lidí a přesvědčíte se, že jste se narodili 
na tom nejrozmanitějším kontinentu 
světa.

Komu tento „set“ čtivých, humor- 
ných a dobrodružných knih doporučit? 
Všem dobrodruhům a příznivcům  
cestování! Všechny knihy Ladislava 
Zibury jsou vtipné, krásně ilustrované, 
ale hlavě nabité osobními a surovými 
zkušenostmi s LIDMI! Jen skrz ně člověk 
může zemi poznat nejlépe, jak to jen 
jde… Vřele DOPORUČUJEME!

V cestování pokračujeme i s knihou, 

o které jsem se již zmínila v některém 
předešlém čísle Frýdlantského zpra-
vodaje:

Krajinou Albrechta z Valdštejna 
- Otomar Dvořák a Josef Pepson 
Snětivý. 
Autoři v této knize sledují dramatický 
život Albrechta z Valdštejna z ne-
čekaného úhlu: Vévoda frýdlantský 
není výhradně kontroverzní postava 
naší historie. Jen málokteré české 
osobnosti se podařilo tak výrazně 
vstoupit na evropskou scénu a plody 
jeho záměrů dodnes okrašlují naši 
půvabnou zemi. Autorské dvojici se 
podařilo proniknout na místa, kam je 
vstup prakticky nemožný.

Máte rádi skalní vyhlídky a výhled do 
krajiny nám blízké? Pak představujeme 
knihu Krajina skal – Toulání 
Lužickými horami.

Publikace Toulání Lužickými horami 
- kniha první nazvaná Krajina skal 
vznikala dlouhých 25 let. Roku 1995 
totiž začal autor textu Marek Řeháček 
„šmejdit“ společně s výtvarníkem 
Petrem Ferdyšem Poldou v krajině 
Hrádecka a Žitavska. Fascinace Knihou 
o Jizerských horách od Míly Nevrlého 
je tehdy vábila k nalezení „vlastní“ 
nepopsané krajiny a nalezení jejího 
příběhu.  Zvláště Hrádecko se ukazovalo 
v těch letech jako velmi příhodné pro 
takovéto divoké bádání. Šlo o krajinu 
tehdy až unikátně opomíjenou všemi 
vlastivědci. Krůček po krůčku se tak 
s výraznou pomocí města Hrádku 
nad Nisou a řady zdejších nadšenců 
dařilo nacházet její minulost, která se 
ukazovala být až překvapivě pestrá. A z 
krajiny pískovcových skal v kopcích nad 
údolím Nisy později vedla přirozeně 
cesta do německé části hor, které 
se někdy také nazývají Lužické, ale 
častěji Žitavské.  Kniha tak má navodit 
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především touhu po zklidnění v jemné 
krajině Lužických hor, naplněné až po 
okraj příběhy.

Milí čtenáři, s chutí začněte „ šmejdit“, 
nechte se inspirovat dobrodružstvím 
v našich cestovatelských knihách a 
připravte si toulavé boty!

Ani naši dětští čtenáři nebudou bez 
novinek, novoroční nadílka potěší ty 
mladší i starší děti, které rády čtou.  
Z projektu Česká knihovna máme nyní 
krásně ilustrované publikace nauč-
ného i beletristického charakteru. 

Víte, co jsou domovní znamení?  
V pohádkovém vyprávění Pohádky 
o domovních znameních od Jiřího 
Tepera, se, to dozvíte! Tyhle pohádky 
vyprávějí o vzniku znamení v jedné 
staré ulici, příběhy jsou to vskutku 
neobyčejné!

Pohádkové dobrodružství Kristýny 
Kraváčkové - Ondra a kouzelný 
obraz je o tom, že na pohled obyčejné 
věci mohou ukrývat nejedno tajemství. 

Ondra právě oslavil páté narozeniny a 
od dědečka dostal vlastnoručně na-
malovaný obraz. Všem se moc líbí a 
děda tvrdí, že je také kouzelný. Ondra 
tomu nechce uvěřit, když si ho ale 
před spaním znovu prohlíží, stane se 
zázrak. Ondra se ocitne v úplně jiném 
světě. Podívá se na Kloboukovou horu, 
navštíví skřítky tušílky, a dokonce 
se setká s mocným Vodopánem. 
Především však najde dobré přátele, 
kteří ho pokaždé zavedou za úžasným 
dobrodružstvím.

V pravěku bylo blaze člověku spiso-
vatele Jiřího Žáčka.

Je to kniha veskrze humorná hlavně 
pro toho, kdo už něco ví o našem světě. 
Například, že jsme žili už v pravěku a 
naši prapředkové Pepan s Madlou 
měli tolik rozumu, že uměli zařídit,  
aby člověku bylo blaze a užíval si 
radostí života. Přesně tuto atmosféru 
navozují i důvtipné barevné ilustrace 
Veroniky Balcarové a ukazují, že na 
počátku vypadal lidský svět jako ráj.

Souzníme se slovy Jiřího Žáčka: Naj-
děte si svůj lidský svět jako ráj!

Přejeme vám šťastný výběr té pravé 
knihy pro váš únorový volný čas.  

Za Městskou knihovnu Frýdlant 
Radka Wittmayerová

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | únor 2023

29



Vánoční turnaj a pozvánka 
na volejbalové akce
Po dvouleté covidové pauze jsme 
25. prosince 2022 uspořádali tradiční 
vánoční volejbalový turnaj smíšených 
družstev. Trochu jsme se obávali toho, 
zda se nám podaří dát dohromady  
8 týmů, ale nakonec se povedlo.  
Navíc kvalita týmů byla zřejmě  
nejvyšší ze všech ročníků. Během  
celého dne bylo k vidění spousta za-
jímavých výměn i zákroků. Turnaj se 

KKRRAAJJSSKKÝÝ  PPŘŘEEBBOORR  
  11..  TTŘŘÍÍDDAA  MMUUŽŽII  

sobota 4.3.2023 

Tělocvična SŠHL 
Bělíkova 1387 
Frýdlant 

10:00 a 13:00 

DDAATTUUMM  
  

ČČAASS  
  

MMÍÍSSTTOO  

VVSS  

MĚSTO FRÝDLANT 

KKRRAAJJSSKKÝÝ  PPŘŘEEBBOORR  
  11..  TTŘŘÍÍDDAA  MMUUŽŽII  

sobota 11.2.2023 

Tělocvična SŠHL 
Bělíkova 1387 
Frýdlant 

10:00 a 13:00 

DDAATTUUMM  
  

ČČAASS  
  

MMÍÍSSTTOO  

VVSS  

MĚSTO FRÝDLANT 

nesl v přátelském duchu a byla cítit i 
vánoční atmosféra. Jako Vrtule jsme 
dali dohromady dva týmy, Vrtule 
Allstarts skončili na 7. místě a naše 
Áčko získalo „bramborové“ medaile. 
Na bronzovém místě skončili zkušení 
Hradišťani, druhý byl ambiciozní 
Zeman Team a z premiérového ví-
tězství se radoval tým s názvem 
Kaulliho Stín. Družstvo, v jehož středu 

byla mimojiné mladá extraligová 
hráčka hájící barvy Sokol Šternberk 
Bára Chaloupková.
V příložených pozvánkách se můžete 
podívat, co nás v následujících týd-
nech čeká.  

Za Vrtule Frýdlant,
Matěj Drechsler
předseda spolku

Občanská kronika
prosinec 2022

Miroslav Kubát
Jarmila Pacáková
Alena Hlávková
Květa Lukašáková
Josef Skrbek
Jaroslav Kubát
Mária Vrabcová

Úmrtí
Linda Briestenská
Viktor Pleschinger
Viktorie Kotlariková
Jan Alexandr Gorol
Filip Kudibal

Narození Sňatky
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I když organizátory 51. ročníku Muzi-
kantského silvestra (MS) zaskočily 
problémy při zajišťování kvalitních a 
současně nových hostů, jak bylo již 
zmíněno v prosincovém příspěvku,  
vše nakonec dopadlo dobře. Pole- 
miku, zda při nekonání 49. ročníku 
MS kvůli covidu byl tento 51., či 50. 
ponechme stranou. 

A tak se opět podařilo organizátorům 
představit frýdlantským posluchačům 
špičkové hudebníky. Jako první host 
vystoupil Lee Andrew Davison. Jeho 
dynamický živelný zpěv byl průnikem 
jazzu, gospelu a spirituálu. Citlivý 
doprovod Otty Hejnice za bicími, 
Jakuba Tököliho za klávesami a Jana 
Feča u basy zážitek jen umocnil. To, 
že Lee Davison má k Frýdlantu jakožto 
lektor Jazzových dílen blízký vztah, 
vytvořilo na sále pravou přátelskou 
klubovou atmosféru.

Druhý host, kvintet Two Towers HULU 
Jazz, byl představitelem jazzového 
mainstreamu. Hráči této kapely byli 
frekventanti Frýdlantské jazzové dílny, 
kde se na ní seznámili a tak tu vznikl 
impulz, aby si spolu zahráli i mimo 
dílnu. A tak vznikla tato formace.  
V krátkosti jen její složení: zpěv Petra 
Schacherlová Chlebníčková, trumpe-
ta a zpěv Jindřich Zíka, klávesy Radek 
Škeřík, basa Jan Kodym a bubeník 
Martin Janovský. Při jejich vystoupení 
se mohli posluchači zaposlouchat  
do velkokapelových hitů, ale v podání 
kvinteta.

Předskokana hostů, kapelu Swingtet 
pod vedením Mirko Cvejna, před-
stavovat nemusím. Ze svých vystou-
pení na místních akcích je snad všem 
milovníkům swingové muziky dosta-
tečně známá.   

Ohlédnutí za Muzikantským  
silvestrem 2022 

Velice rádi sponzory s naším velkým 
poděkováním a s jejich laskavým sou-
hlasem touto cestou zveřejňujeme.  

Jsou to: Město Frýdlant; PREMEDIS 
s.r.o.; Vodní stavitelství s.r.o.; Projek-
tový atelier David s.r.o.; Projektová 
kancelář VANER s.r.o.; M.D. Frýdlant 
s.r.o.; ordinace-frýdlant.cz , s.r.o.; Petr 
Beran; MVE P&H Paseky n./J. s.r.o.; 
Liftia s.r.o.; Alcara s.r.o. Bez jejich 
přispění by se akce nemohla pořádat.

Snad toto ohlédnutí za loňským 
MS přispěje k ještě většímu zájmu 
veřejnosti o tuto tradiční hudební akci 
do budoucna.  

Za Muzikanty Frýdlant, z.s. 
Petr Hihlán 
Foto: D. Dančevský
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 1 0 . 2 .  1 4 : 3 0
 

P h D r .  T o m á š  S o u k u p  ,  P h . D
D E M O G R A F

 

K I N O  F R Ý D L A N T
  

1 6 . 2 .  1 7 : 0 0  -  1 9 : 0 0
 Z V Á N I  J S O U  V Š I C H N I ,  K T E R Ý M  N E N Í

V Z DĚL Á V Á N Í  N A Š I C H  DĚT Í  L H O S T E J N É

VÁS ZVE NA SETKÁNÍ 

Š K O L Y  N A  F R Ý D L A N T S K U  -
J A K  J S M E  N A  T O M ?

 
W W W . M A P F R Y D L A N T S K O . C Z

 

M Á M E  D O S T

M Í S T  P R O  DĚT I

V  Z Š  A  M Š ?

J A K  Z V Ý Š I T

Ú S PĚŠ N O S T  V E

V Z DĚL Á V Á N Í

J A K  J S M E  N A  T O M
V E  S R O V N Á N Í  S

J I N Ý M I  R E G I O N Y ?

PŘE D S T A V Í M E  V Á M  T Y T O  S T U D I E  
Z  R O K U  2 0 2 2 :

 
 V Ý Z V Y ,  M OŽN O S T I  Z L E P Š E N Í  

A  D O P O R UČE N Í  P R O  V Z DĚL Á V Á N Í  A
S O C I Á L N Í  S I T U A C I  V  R E G I O N U

 
D E M O G R A F I C K O U  S T U D I I  

S  V Ý H L E D E M  D O  R O K U  2 0 3 0  
 

K A M  S E  MŮŽE M E  

V  K V A L I TĚ

V Z DĚL Á V Á N Í

P O S U N O U T ?

B U D E  V  R O C E

2 0 3 0  V E

Š K O L Á C H  V Í C E

ŽÁ KŮ?

J A K  T O  ŘE Š Í
J I N D E ?

P h D r .  V á c l a v  K o r b e l ,  M S c . ,  P h . D .
A N A L Y T I K  V  O B L A S T I  V Z DĚL Á V Á N Í
P A Q  R E S E A R C H

H O S T É :
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MASOPUST
 202

3

V  1 0 : 0 0  h o d i n  s r a z  u  Z Š  H u s o v a

V  1 0 : 1 5  h o d i n  p r o g r a m  n a

N á m ě s t í  T .  G .  M a s a r y k a

M Š  J i r á s k o v a  v á s  z v e  n a

17. 2. 2023
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