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Frýdlantsko se bojí konce akutní a ambulantní péče poskytované nemocnicí 

ve Frýdlantě 

 
Nemocnice Frýdlant s.r.o. nesouhlasí s dodatkem nájemní smlouvy číslo 17, který na svém 

zářijovém zasedání přijali zastupitelé města, v budoucnu nechce v nemocnici poskytovat akutní 

zdravotní péči a pro lékařskou pohotovostní službu bude poskytovat pouze zázemí. I to jsou závěry, 

které lze vyčíst z dopisu, jež Městu Frýdlant zaslal provozovatel nemocnice, skupina EUC a.s. Město 

Frýdlant i členové Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko s nastíněnou budoucností 

nesouhlasí. Podle nich bude znamenat jediné, zánik poskytování akutní a pravděpodobně i 

ambulantní zdravotní péče na Frýdlantsku.  

Jednání Města Frýdlant a frýdlantské nemocnice o nové nájemní smlouvě se táhnou již 10 let. Město 

je absolvovalo se všemi majiteli společnosti i řediteli nemocnice, v poslední době také s novým 

ředitelem nemocnice Ing. Janem Raisem, MBA. Vzniklo již několik návrhů dodatků k nájemní 

smlouvě, které mají upravovat vzájemné vztahy a také jasně nastavit garantovaný rozsah 

poskytované zdravotní péče a podmínky, za kterých je možné od smlouvy odstoupit. „Zatím poslední 

návrh dodatku k nájemní smlouvě odsouhlasilo zastupitelstvo města v září. Nemocnici jsme žádali, 

aby zpětnou reakci zaslala včas, abychom mohli materiály v zákonné lhůtě předat zastupitelům města 

k prostudování. To nemocnice nesplnila,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Místo vyjádření 

k dodatku zaslala pouze dopis, ve kterém ale nastiňuje, že dodatek odmítá. „Z informace vyplývá, že 

nemocnice odmítá dodatek jako celek, nikoli pouze jeho část s požadovaným rozsahem zdravotní 

péče. Mrzí nás to o to víc, že jsme nemocnici nabízeli svolání pracovního jednání zastupitelstva, kde by 

bylo možné návrh rozebrat či si poslechnout protinávrh nemocnice. Ze strany nemocnice však 

v navrženém termínu žádná odezva nedorazila,“ doplňuje starosta.  

V dopise, který Městu Frýdlant přišel 5. prosince 2017 datovou schránkou, jsou pak uvedeny pro 

Frýdlantsko mimo jiné i velmi nepříjemné vize. „Bylo nám sděleno, že nemocnice ve výhledu nechce 

provozovat akutní zdravotní péči a může nám poskytovat jen zázemí pro její provozování. Čili že 

pohotovost můžeme mít, ale musíme si ji sami zaplatit. Stejné to má být s provozováním základních 

akutních zdravotních a lékařských služeb, které na Frýdlantsku chceme udržet. Také je můžeme mít, 

ale musíme je zaplatit z veřejných rozpočtů. To je pro nás neakceptovatelné,“ dodává místostarosta 

Frýdlantu Jiří Stodůlka.  



V dopise, adresovaném Městu Frýdlant, pak stojí ještě návrh, že by EUC a.s. investovala v příštích 20 

letech do rozvoje areálu, čímž by prokázala zájem o provozování nemocnice a její rozvoj. „Jde o 

návrh, který v současné době nemůžeme přijmout. Ani kdybychom nakrásně chtěli. Na základě 

stávající nájemní smlouvy ji totiž nemůžeme prodloužit. Jedinou alternativou, která v případě zájmu o 

dlouhodobou investici do areálu přichází v úvahu je, že nemocnice, protože už není schopna 

poskytovat zdravotní péči, která je předmětem nájemní smlouvy, oznámí k nějakému datu ukončení 

svojí činnost. My se pak budeme muset rozhodnout, jak dál,“ podotýká starosta Frýdlantu.  

Město Frýdlant se v reakci na dopis nemocnice společně s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion 

Frýdlantsko obrátilo na Liberecký kraj s žádostí o koordinaci. „Město Frýdlant není schopno ve vlastní 

režii zajistit odpovídající zdravotní péči pro celý výběžek, proto žádáme o pomoc Liberecký kraj,“ 

dodává Dan Ramzer.  

Místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka na konec ještě přidává reakci na další část dopisu. „Jsou nám 

v něm předkládána čísla, která dokladují, že do nemocnice nechodí pacienti. Je ale otázkou, nakolik za 

to může současný stav nemocnice. Z mého pohledu je to proto, že nemocnice ztratila kredit a lidé 

dnes již raději jedou přímo do nemocnice v Liberci, i když jsou tam dlouhé čekací doby na ošetření. Byli 

bychom neradi, aby se situace na Frýdlantsku zhoršila ještě více a lidi o akutní i ambulantní péči přišli 

úplně.“ 

 

Základní uměleckou školu čeká stěhování, současné prostory nevyhovují 

 
Stěhování čeká v blízké budoucnosti umělecké obory Základní umělecké školy ve Frýdlantě, která 

je součástí ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant. Z nevyhovujících prostor v Nádražní ulici by se měla výuka 

uměleckých oborů přestěhovat do staré budovy základní školy T. G. Masaryka v Bělíkově ulici. 

Záměr už v minulém roce posvětilo zastupitelstvo města. V současné době se začíná pracovat na 

architektonické studii nových prostor.  

„Budova v Nádražní ulici, ve které probíhá výuka Základní umělecké školy už desetiletí, je již značně 

nevyhovující. Citelně zde například chybí malý koncertní sál nebo prostory pro zkoušky orchestrů, 

pěveckých sborů či výuku hudební nauky a literárně dramatického souboru. Také technický stav 

budovy je špatný. Rozvody vody a stará elektroinstalace vyžadují rekonstrukce, některé třídy jsou 

nepoužitelné pro výuku. Výtvarné obory se už dokonce musely do nových prostor přestěhovat, protože 

vlhké a plísní sužované sklepní prostory prostě další výuku neumožňovaly,“ říká zástupce ředitelky 

školy pro Základní uměleckou školu Vladimír Hrdina. Nově se tedy děti výtvarným oborům učí 

v prostorách základní školy T. G. Masaryka v Bělíkově ulici, které byly v současné době nevyužité. 

„Prostory jsme v minulých letech nechali opravit, mají například nová okna. Během rekonstrukce 

mateřských škol Frýdlantu jsme je totiž využívali jako provizorium, ve kterém děti pohodlně přečkaly 

období, kdy se na jejich školce pracovalo,“ vysvětluje starosta Frýdlantu Dan Ramzer předchozí využití 

prostor.  

V minulém roce proběhly první přípravné práce na nové využití budovy. Letos se připravuje 

projektová architektonická studie, která bude podkladem pro výběrové řízení na projektanta 

stavebních prací. „Máme za sebou třetí setkání s ředitelkou školy Mgr. Věrou Dunajčíkovou, jejím 

zástupcem pro Základní uměleckou školu Vladimírem Hrdinou a inženýrem architektem Ladislavem 

Davidem a lidmi z jeho kanceláře. Na společných jednáních jsme hledali, jaké bude nejvhodnější 

uspořádání prostor, kde bude nejlepší místo pro konkrétní obory, kudy bude řešen vstup nebo kde 



budou šatny. Vyřešit také chceme prostor před školou, kde se nachází pamětní deska T. G. Masaryka, 

která je v současné době trochu pozapomenutá,“ doplňuje starosta Frýdlantu.  

„Stěhování do nových prostor v Bělíkově ulici vítáme i z dalšího důvodu. Umístěním doprostřed 

největšího sídliště ve Frýdlantu odpadne řadě žáků cesta do „Zušky“ přes celé město,“ uzavírá 

Vladimír Hrdina.  

V příštím roce vypíše Město Frýdlant výběrové řízení na projektanta prostoru. Jakou prioritou bude 

stěhování ZUŠ do nových prostor poté, už bude rozhodovat nové zastupitelstvo města.   

 

Staticky narušený sklad za radnicí šel k zemi, torzo hradeb v něm ale zůstane 
zachováno 
 
 
K demolici muselo v listopadu tohoto roku přistoupit Město Frýdlant v případě objektu za radnicí 
v Okružní ulici, který býval hospodářskou budovou a později skladem. Objekt byl staticky narušen, 
dřevěné konstrukce byly porušené a celá budova byla ve velmi špatném stavu. Z budovy z režných 
cihel zůstalo zachováno jen torzo městských hradeb, které byly její součástí.  
 
„Město Frýdlant hledalo pro tento objekt využití řadu let a nakonec jsme se shodli na tom, že bychom 
jej mohli využít jako sklad pro krizové řízení, ve kterém by byl zaparkovaný speciální kontejner pro 
případ živelné katastrofy či jiné mimořádné události. Objekt by celkově sloužil jako takový „sklad 
civilní obrany“. Bohužel nám však jako obci s rozšířenou působností nebylo umožněno čerpat na tento 
projekt finance z Integrovaného regionálního operačního programu na krizové řízení a celý záměr tím 
padl,“ vysvětluje starosta Frýdlantu Dan Ramzer.  
 
Další smysluplný záměr pro využití budovy město nenašlo. „Na to, abychom objekt opravili sami 
z peněz z rozpočtu, v současné době Frýdlant nemá finance, stálo by to několik milionů. Navíc 
provozování by přišlo na další statisíce korun ročně. Na základě vstřícného jednání s Národním 
památkovým ústavem jsme se proto dohodli, že budovu necháme především kvůli jejímu velmi 
špatnému stavu strhnout,“ říká starosta. 
 
Z objektu, který byl postaven na sklonku 19. století jako budova hospodářského charakteru tak 
nakonec zbyly jen městské hradby, které byly zastavěny ve spodní části stěny. „Jde o historicky 
nejcennější část této budovy, která už v podobě před demolicí byla stejně jen částí původní budovy. 
Hradby čeká v příštím roce obnova, na kterou chceme získat finance z ministerstva kultury, konkrétně 
z dotačního titulu na obnovu památek. Práce na nich by měly probíhat stejně, jako tomu bylo 
v případě fragmentu městských hradeb v bezprostřední blízkosti zbourané budovy. I tato část hradeb 
zůstane přiznaná, obklopená parkovou úpravou. Odpočinkové místo, které vzniklo po obnově první 
části hradeb za radnicí v Okružní ulici, se tak rozšíří,“ doplňuje vedoucí investičního oddělení 
Městského úřadu Frýdlant Bc. Zdena Ubiasová. Vznikne tím další příjemný a turisticky atraktivní kout 
uvnitř městské památkové zóny.  
 



       

 

Ve Frýdlantě vznikla na Křížovém vrchu nová naučná stezka 
 
V areálu takzvaného Podzámčí vzniklo ve Frýdlantu další atraktivní místo pro trávení volného času. 
Jde o naučnou stezku v prostoru přírodní rezervace Křížový vrch, na které návštěvníci najdou 
informační tabule, odpočinková místa s vyhlídkou na hrad a zámek, povalový chodníček 
s přemostěním mokřad. Vznik stezky umožnil česko-polský projekt nazvaný „Společně objevujeme 
přírodu a historii na naučných stezkách Frýdlantu a Lubaně“.  

„Chceme lidem ukázat, že Podzámčí má své kouzlo a svou historii. A že stojí při návštěvě Frýdlantu za 
to nejen státní hrad a zámek, ale že má smysl sejít i dolů. Věřím, že naučná stezka s osmi zastaveními 
a vyhlídkami jednak na dominantu města zámek a pak i na samotné město turisty i místní zaujme. 
Ostatně stezka znovu zpřístupnila lokalitu, která už byla pozapomenutá, přestože má svůj nesporný 
půvab,“ uvedl starosta Frýdlantu Dan Ramzer. 

Naučná stezka vede od tenisových kurtů a je dlouhá necelý 1 kilometr. „Jde o tři čtvrtě metru širokou 
zpevněnou štěrkovou cestu, lemovanou čedičovými kameny z okolí stezky. Na dvou místech střídá 
pěšinu přemostění přes mokřady. Na stezce jsou i dvě odpočinková místa s vyhlídkou, dva kamenné 
průchody pod železniční tratí a v některých místech je osazeno dřevěné zábradlí. Nechybí ani dřevěné 
směrníky či informační tabule, které představují faunu a flóru kolem stezky a informují také například 
o železničním neštěstí, které se zde před lety stalo,“ vysvětluje vedoucí investičního oddělení 
městského úřadu Frýdlant Bc. Zdena Ubiasová. Práce na vzniku stezky začaly už v červenci. 
Dokončeny byly k poslednímu listopadu. „Lesní naučná stezka má pro nás ještě jednu přidanou 
hodnotu. Zhruba ve své půlce navazuje na další novou turistickou atrakci Frýdlantu, kterou je také 
právě dokončená křížová cesta. Atraktivita Křížového vrchu a celé oblasti Podzámčí se tím u turistů i 
místních ještě zvýší,“ doplňuje starosta Frýdlantu.  

Partnerem Frýdlantu je v projektu Lesní naučné stezky polské město Lubaň. 

Naučná stezka, jejíž vznik přišel na milion a 450 tisíc korun, má už také své propagační materiály, aby 
se povědomí o ní dostalo mezi širokou veřejnost.  

Projekt s názvem „Společně objevujeme přírodu a historii na naučných stezkách Frýdlantu a Lubaně“, 
reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0000394, byl finančně podpořen z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020 prostřednictvím 
Euroregionu Nisa.   

 

 



Frýdlant rozšířil svůj kamerový systém 

 
V polovině listopadu 2017 byly ve Frýdlantě dokončeny práce na projektu prevence kriminality, 

který dotovalo Ministerstvo vnitra ČR – odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Ve 

městě přibyly dvě kamery v prostoru autobusového nádraží a OD TESCO. Právě v těchto lokalitách 

se podle průzkumu pocitu bezpečí z roku 2016 cítili občané nejohroženěji. 

Kromě nových kamer se modernizovaly dvě stávající kamery a provedeny byly výměny pevných prvků 

bezdrátového přenosu dat. Policisté z Obvodního oddělení Policie ČR v Úzké ulici ve Frýdlantě tak 

mají kvalitnější obrazy z kamer i lepší záznamy z proběhlých událostí. Systém samozřejmě využívá i 

městská policie. 

„Město Frýdlant zaplatilo za rozšíření a modernizaci kamerového systému ze svého rozpočtu přes 500 

tisíc korun, ministerstvo vnitra pak doplnilo více než 272 tisíc korun. Frýdlant má zájem svůj Městský 

kamerový dohlížecí systém rozšiřovat, modernizovat a zefektivňovat i nadále, protože bezpečí i pocit 

bezpečí našich obyvatel jsou pro nás velmi důležité“ uzavřel starosta Dan Ramzer. 

 

Připravuje se dlouho očekávaná rekonstrukce Kodešovy ulice 

 
Silnici v Kodešově ulici ve Frýdlantě, která je dlouhodobě ve špatném stavu, se v příštích letech 

dočká nezbytné rekonstrukce. Vedle správce komunikace, Krajské správy silnic Libereckého kraje, 

se na ní bude podílet i Město Frýdlant a například Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. 

V současné době se začíná pracovat na projektové dokumentaci rekonstrukce komunikace i 

projektových dokumentacích na chodníky, osvětlení či vodovod a dešťovou a splaškovou 

kanalizaci.  

„Už léta zoufale voláme po opravě krajské Kodešovy ulice, protože její stav opravdu není dobrý. Až do 

letošního roku bylo naše volání marné. Letos ale přišla ta dlouho očekávaná zpráva, že se 

rekonstrukce začíná připravovat,“ říká místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka, který má komunikace ve 

Frýdlantu ve své kompetenci.  

Město se proto obrátilo na Liberecký kraj s tím, že během rekonstrukce obnoví pod silnicí ve 

spolupráci s Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. dešťovou a splaškovou kanalizaci, vymění 

vodovody a podél celé komunikace od ulice Míru až ke hřbitovu postaví chodník.  

„Chodci se v Kodešově ulici v současné době necítí příliš bezpečně. Právě proto chceme po celé její 

délce od ulice Míru vystavět vyvýšený chodník,“ podotýká místostarosta města. Frýdlant pak počítá i 

s novým veřejným osvětlením.  

V současné době vznikají projektové dokumentace a to jak na akce města a vodárny, tak na 

rekonstrukci povrchu silnice. „Jde o složitý proces, který je potřeba řádně připravit. I proto se začala 

scházet pracovní skupina, ve které jsou zástupci všech dotčených institucí a firem. Společně mají 

přípravné práce zkoordinovat. Poprvé se skupina sešla v listopadu, další jednání má koncem ledna. 

Věříme, že pokud vše půjde podle plánu, mohla by rekonstrukce Kodešovy ulice začít v roce 2020,“ 

uzavírá starosta Frýdlant Dan Ramzer.  

 



Zapomenutá křížová cesta na Křížovém vrchu se vyklubala do krásy 

 

Čilý ruch probíhal od léta na Křížovém vrchu ve Frýdlantu. Dělníci, restaurátoři i odborníci na 

ošetřování stromů, tam pracovali na obnově křížové cesty, která vznikla s největší 

pravděpodobností po třicetileté válce v 17. století. V posledních desetiletích byla ale téměř 

zapomenuta, jednotlivá zastavení byla poškozena, malované obrázky z nich dávno zmizely a vrch 

pokryly náletové dřeviny. Díky česko-německému projektu Paměť v krajině Trojzemí se podařilo 

křížovou cestu obnovit a prostředí Křížového vrchu upravit. Dnes je novým zajímavým turistickým 

cílem Frýdlantu.  

„Projekt na obnovu křížové cesty zahrnoval kompletní restaurování všech 14 zastavení křížové cesty, 
uměle vytvořené skalní jeskyně apoštolů Petra a Jana a také kamenné niky, která nahrazuje studánku 
a do které je sváděna srážková voda ze srázu. Obrázky, připomínající poslední cestu Kristovu, jsou 
smaltované a osazeny na jednotlivá zastavení budou v průběhu prosince. Jsou trochu odlišné od 
klasických výjevů na křížových cestách, ale věříme, že se návštěvníkům budou líbit,“ říká vedoucí 
investičního oddělení Městského úřadu Frýdlant Bc. Zdena Ubiasová.   
Vedle restaurátorských prací bylo nutné upravit i okolí křížové cesty. V době, kdy vznikala, byl vrch 
téměř holý, v současné době je ale zalesněný a bylo tedy nutné například odstranit náletové dřeviny. 
Úpravy se dočkala i stezka, kterou jsou návštěvníci křížové cesty vedeni. Ta původní byla téměř 
neznatelná, dnes turisté procházejí po zřetelně ohraničené a pohodlné zpevněné cestě.  
Součástí křížové cesty jsou tři nové vyhlídky. Dvě nabízejí nevšední pohled na hrad a zámek Frýdlant, 
třetí pak na město.  

Oficiální otevření křížové cesty je naplánováno na 12. květen příštího roku za účasti biskupa 
Litoměřického, Mons. Mgr. Jana Baxanta.  

Celkem přišla obnova křížové cesty na Křížovém vrchu na 3 miliony a 200 tisíc korun, financována 

byla z projektu „Paměť v krajině Trojzemí“. 

Pro Frýdlant je obnova křížové cesty dalším splaceným dluhem minulosti, ve které se na takovéto 
památky nepamatovalo. „V minulosti byly podobné věci devastovány a ponechávány svému osudu. 
My to dnes měníme. Daří se to na hřbitově, rekonstrukcí prošel Špitálek, Simonův betlém, nové je 
náměstí, na které se vrátila socha Albrechta z Valdštejna,“ podotýká starosta Frýdlantu Dan Ramzer.   

Na Křížovém vrchu mohou navíc turisté i místní nově navštívit i Lesní naučnou stezku. Ta byla 
dokončena v listopadu a vznikla díky česko-polskému projektu. Obě cesty na sebe v jednom místě 
Křížového vrchu navazují a společně tvoří z Křížového vrchu turisticky atraktivní místo s návazností na 
další objekty v takzvaném Podzámčí, jako je například Zámecký pivovar Frýdlant.   

Projekt „Paměť v krajině Trojzemí“ č. 100 260 207 je financován z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (85%) v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou 
republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020, ze státního rozpočtu ČR (5%) a soukromých 
zdrojů (10%). 

 
 



Nabídku volnočasových aktivit rozšířil ve Frýdlantě nový areál ve Strmé ulici 

Cyklistická trať s boulemi a klopenými zatáčkami pro lehké skákání na kole, kvalitní bezbariérové 

sociální zázemí čítající toaletu i sprchu, sportovní herní prvky pro děti, seniory i hendikepované 

nebo také zázemí pro návštěvníky nabízející třeba stojany na kolo, místo pro posezení nebo 

ohniště. To vše je součástí nového Areálu volnočasových aktivit Strmá ve Frýdlantě. Finančně se na 

jeho vzniku podílelo Ministerstvo pro místní rozvoj, které finance uvolnilo z podprogramu "Rozvoj 

základní a doprovodné infrastruktury v cestovním ruchu".   

Projekt rozšířil nabídku doprovodné infrastruktury a služeb cestovního ruchu ve Frýdlantu. „Areál 

volnočasových aktivit Strmá Frýdlant má sloužit turistům, návštěvníkům i místním obyvatelům jako 

bezpečná zóna pro volnočasové aktivity. Věřím, že si ji oblíbí rodiny s dětmi a mladí lidé, ale i senioři, a 

zdravotně hendikepované osoby. Na všechny je v areálu pamatováno, ať už workoutovým hřištěm pro 

cvičení s vlastní vahou těla, tratěmi pro dětské i starší vyznavače terénní cyklistiky nebo sportovními a 

herními prvky,“ říká starosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer.  

Areál volnočasových aktivit Strmá však není jen o herních a cvičebních prvcích, ale i o potřebném 

sociálním zázemí.  „V okolí Strmé ulice, ve které je i skatepark a vedou tudy cyklistické a pěší trasy, 

dosud sociální zázemí chybělo. Jsme rádi, že se to díky tomuto projektu změnilo a že zde vyrostlo 

nejen sociální, ale i technické zázemí. Rozhodně se tím zvýšila kvalita doprovodné infrastruktury 

cestovního ruchu,“ podotýká vedoucí investičního oddělení Městského úřadu Frýdlant, Bc. Zdena 

Ubiasová.  

S otevřením volnočasového areálu Strmá se zázemím a herními a sportovními prvky pro děti i 

dospělé se počítá na jaře příštího roku. Celkové náklady na jeho pořízení jsou vyčísleny na zhruba 4 a 

půl milionu korun.  
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