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Ve Frýdlantě 
působí nový farář
Nový katolický farář Artur 
Ściana působí od loňského 
prosince ve Frýdlantě.  
Nahradil Víta Audyho.  
 Více na stranách  6 – 7

Dluhová poradna 
ve Frýdlantě 
a zdarma
Do finančních problémů se 
může dostat každý. Pokud 
je řešíte, využijte dluhové 
poradny.  
 Více na straně 17

V únoru se těšte 
na Gastroden 
i Masopust
Řada kulturních a společenských 
akcí proběhne v únoru ve Frýdlantu. 
Vedle tradičního Masopustu to 
bude i novinka, Gastroden SŠHL. 
 Více na stranách 19 a 23
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Kéž by platila stará únorová 
pranostika, navíc kéž by nám nasypal 
únor a březen na „Jizerky“ sníh, aby 
bylo dost vody. Voda, voda, voda. 
Velké téma, které neustále řešíme. 

Otázky stále nezodpovězené 
v souvislosti s prohloubením a 
rozšířením polského dolu Turów v nás 
vyvolávají obavy. Bohužel nezbývá 
než neustále jednat, jedna a jednat. 
Na všech úrovních. Děkuji Vám za 
podporu, děkuji Vám všem, kteří jste 
podepsali petici.

Před deseti lety jsme nechtěli, aby 
pršelo, bylo vody až moc, teď vzýváme 
každou kapku, kterou se nám podaří 
zadržet v krajině, v řekách nebo doma 
v sudu pod okapem. Čas a příroda 
ukáží, nakolik musíme své myšlení a 
konání změnit.

Školáci a studenti dostali pololetní 
vysvědčení a mnozí z nich přemýšlejí, 
kam půjdou dál, kde budou studovat 
a zda se povede odmaturovat nebo 
složit závěrečné zkoušky podle 

vlastních představ. Držím Vám pěsti, 
ale nic není zadarmo.

Poslední únorový týden budeme my, 
zastupitelé našeho města, schvalovat 
finální verzi městského rozpočtu. 
Věřím, že naše hospodaření bude 
uměřené a povede se realizovat 
všechny akce, které máme 
naplánovány. Více se o nich dozvíte  
v březnovém zpravodaji. 

Ale ještě předtím oslavíme společně 
masopust, který je branou jara a 
Velikonoc.

Milý čtenáři, přeji Vám, ať se Vám daří. 
Těšíme se stále na Vaše podněty, které 
od Vás dostáváme a které mohou 
zlepšit kvalitu života v našem městě. 
Přeji Vám trpělivost při boji s lidskou 
malostí a hloupostí, bohužel se zdá 
nezničitelná! Ale držme si palce!

Těším se na společná setkání v našem 
krásném a bohatém městě!

Dan Ramzer, starosta
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Dům č. p. 74 na rohu náměstí 
prochází statickým zajištěním
Částečnou opravou a statickým zajištěním prochází dům č. p. 74 v pravém rohu náměstí ve Frýdlantu 
v pohledu od radnice. Historický objekt byl značně staticky poškozen. Bylo tedy nutné jeho statické 
zajištění, které probíhá v celkem dvou etapách. 

„První etapa prací na tomto objektu 
bývalého klubu probíhala od května  
do prosince minulého roku. Šlo o statické 
zajištění spodní části krovu a prostor 
půdy,“ říká Milan Kysela z investičního 
oddělení Městského úřadu Frýdlant. 
V rámci této první etapy prací byla 
provedena oprava a statické zajištění 
stávající konstrukce „spodní“ části 
krovu a dřevěného stropu pod půdou. 
Byla odstraněna kompletní stropní 
konstrukce. Došlo k zateplení novou 
nášlapnou vrstvou. Proveden byl také 
nový podhled a stropní konstrukce 
se dočkala kompletního zateplení. 
„Tato první etapa statického zajištění 
objektu přišla na 2 583 560 korun,  
na akci přispěl na vodorovné  
konstrukce, ztužující ocelová táhla, 
Liberecký kraj a to částkou 275 421 
korun,“ doplňuje Milan Kysela. 
V druhé etapě se počítá se statickým 
zajištěním 1. patra objektu, které bude 
dokončeno v první polovině tohoto 
roku. Celkem přijde statické zajištění 
objektu prvního patra, části krovu a 
půdních prostor na 3 695 552,90 Kč.    

Srdečně zveme občany 

na veřejné zasedání Zastupitelstva města Frýdlant, 
které proběhne ve středu 26. února 2020 

v prostorách zasedací místnosti Městského úřadu Frýdlant, 
v prvním patře. 

Začátek je v 18.00 hodin. 
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Frýdlantský zpravodaj v novém 
hávu a kde ho zakoupit
Od ledna 2020 má Frýdlantský zpravodaj novou podobu. Za grafikou stojí firma Toscani. Obsah  
zpravodaje zůstává stabilní. Nadále reflektuje dění ve Frýdlantě, přináší novinky z radnice, chystané 
i dokončené investiční akce, nabízí pozvánky na kulturní akce, fotografie a fotoreportáže, občanskou 
kroniku a také informace ze škol, okénko zastupitelů či rozhovory se zajímavými lidmi města. Je toho  
hodně, co ve Frýdlantském zpravodaji najdete. Máte-li pocit, že Vám přesto něco chybí, dejte nám o tom  
vědět. 
Stačí napsat redaktorce zpravodaje Martině Petráškové na email: martina.petraskova@mu-frydlant.cz.

Frýdlantský zpravodaj vychází nákladem 700 kusů, jeho cena je symbolických 5 Kč a to za celobarevné vydání 
formátu A4. Abyste se ke zpravodaji pohodlně dostali, přinášíme vám seznam míst, kde ho lze zakoupit. 

Děkujeme Vám, milí čtenáři, za přízeň. Věříme, že se Vám bude Frýdlantský zpravodaj dobře číst a dozvíte se z něj 
vše důležité, co je potřeba o dění ve Frýdlantě vědět.   
 
Redakce

Turistické informační centrum 
v přízemí radnice

Papírnictví p. Tomáškové 
v ulici Československé armády

Trafika Na Pranýři 
v ulici Československé armády

Trafika u základní školy 
v ulici Purkyňova

Prodejna KaHaSat + balíkovna 
v ulici Míru

Potraviny Severka  
na Komenského nábřeží 
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Bytové hospodářství Frýdlant má 
nové webové stránky

Najdete na nich nejen otvírací dobu 
a kontakty, ale také strukturu byto-
vého fondu (kolik jakých bytů město 
vlastní) a žádost o přidělení bytu ke 
stažení. 
Žadatel si může vybrat mezi tištěnou 
a elektronickou žádostí. Nicméně  
i elektronickou žádost musí nakonec 
vytisknout, podepsat a odevzdat na 
BHF. Pokud si žadatel nebude vědět 
se žádostí rady, může se obrátit  
s prosbou o asistenci přímo na 
BHF, případně na terénní a sociální  
pracovníky jak na městském úřadě, 
tak v Centru 1407 v ul. Míru.

Seznam všech žádostí je nově 
rovněž dostupný na webu včetně 
stavu, v jakém žádost je. Bytové 
hospodářství nyní jednotlivě 
vyzývá všechny dosavadní žadatele  
s dotazem na aktuálnost žádosti, 
případně vyplnění nového formuláře. 
Pokud žadatel neobnoví svou žádost 
do 1 roku od jejího podání, bude 
žádost vyřazena z evidence jako  
neaktuální.

Každá žádost přitom dostane své 
pořadové číslo, pod kterým se  
v seznamu zobrazuje. Každý žadatel 
bude moci tedy ověřit stav své 

žádosti online. Upozorňujeme, že 
seznam vystavený na webu není 
pořadníkem čekatelů. Při uvolnění 
každého konkrétního bytu se žádosti 
individuálně posuzují bytovou komisí. 
Např. se bere v potaz potřebnost 
žadatele (požadovaná velikost bytu 
apod.), potřebnost profese žadatele  
pro Frýdlant (např. lékaři, učitelé).

Jen v roce 2019 bylo podáno 66 
žádostí, z toho jen 15 jich mohlo být 
uspokojeno. Na obrázku najdete 
nejčastější důvody, proč žadatelé  
podávají žádost.   

Bytové hospodářství zřídilo nové webové stránky: www.bhf.cz

Soňa Šlejtrová a Lucie Winklerová
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„Srdce faráře je otevřeno všem,“ říká 
nový frýdlantský kněz Artur Ściana
Začátkem prosince došlo v Římskokatolické farnosti - děkanství 
Frýdlant k významné události. S farností se rozloučil dosavadní 
farář Vít Audy, který zamířil na farnost do Klášterce nad Ohří. 
Odtamtud zase do Frýdlantu přišel kněz R.D. Mgr. Artur Ściana. 
Tento původem polský duchovní už se veřejnosti představil 
například při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu. Teď máte 
možnost ho trochu lépe poznat díky rozhovoru, který poskytl 
Frýdlantskému zpravodaji. 

S Vítkem Audym, který působil coby 
farář ve Frýdlantu a dalších obcích 
Frýdlantska před vámi, jste se ve 
svých působištích vystřídali. Z jakého 
důvodu? Pokud tedy nějaký je. 

O našem působišti vždy rozhoduje otec 
biskup, v našem případě litoměřický 
Mons. Jan Baxant, protože jsme  
na území litoměřické diecéze. Nicméně 
v posledních letech příliš změn  
v působištích kněží neudělal. Tato vzešla 
ode mě. Po deseti letech působení 
v Klášterci nad Ohří, což je poslední 
farnost ještě spadající pod litoměřickou 
diecézi, co se týče území, jsem ho 
požádal, zda bych nemohl být blíž  
k rodičům. Otec biskup se mým přáním 
zabýval, oslovil zdejšího faráře Vítka, jak 
na to nahlíží a když s tím i on souhlasil, 
mé žádosti vyhověl. Totiž ono to bylo 
pro nás oboustranně příjemné, protože 
i otec Vítek se vrátil blíže svému rodišti, 
k místu, odkud pochází. Takže jsme se 
ve svých působištích vystřídali.

Pocházíte z Polska, jak jste se dostal  
v církvi v České republice?

V Jablonci nad Nisou byl kdysi páter 
Antonín Bratršovský, starší kněz. 
Ten oslovoval sousední diecéze  
ze zahraničí - ze Slovenska, Polska,  
z Německa, zda by někdo z bohoslovců, 
což jsou studující na teologické fakultě, 
kteří se připravují na kněžské svěcení, 
nechtěl přijít sem, do litoměřické 
diecéze. Protože tady je nedostatek 
kněží. Byl tenkrát a teď je ještě větší. 
Myslím, že teď v Praze studuje na kněze  
za celou naši diecézi jeden bohoslovec.  
A mezitím bohužel průměrný věk kněží 
stále roste a také odcházejí na věčnost. 
A další, kteří by je nahradili, nejsou. No a 
tenhle kněz z Jablonce tedy navštěvoval 
okolní diecéze, okolní semináře a žádal 

biskupy, zda by někdo nechtěl 
přijít sem. A já jsem si tehdy řekl, 
že půjdu. Že svět je dnes tak 
malý, že bydlet v sousední zemi 
není problém a když nás bylo  
v semináři 130 a tady jich bylo jen 10, 
tak je prostě pomoci zapotřebí. Takže 
jsem žádosti pátera Antonína vyhověl a 
přišel do České republiky. 

Jak to bylo dál?

Vždycky je to tak, že když přichází 
člověk ze zahraničí, musí se naučit 
jazyk. Měl jsem jednoho vyučujícího 
na fakultě v Liberci, jmenoval se Tomáš 
Matějec, též už je dnes knězem, a 
on vždy za mnou přicházel na faru  
v Jablonci nad Nisou, kde jsme 
probírali češtinu, četli články. Se mnou 
tam byli i další dva bohoslovci, Milan  
ze Slovenska a Sebastian z Německa. 
Milan nevydržel, už je dnes ženatý a má 
děti, Sebastian pracuje jako duchovní 
v Regensburgu. Já jsem zůstal tady.  

Kam vás cesta z jablonecké farnosti 
zavedla dál? Do Klášterce nad Ohří?

Ne, tam ještě ne. On totiž kněz po 
vysvěcení ještě není samostatným 
farářem, který sám spravuje celou 
farnost. Nějakou dobu působí ve funkci 
kaplana, který je jakýmsi pomocníkem 
některému z farářů. Já jsem působil 
dva roky v Ústí nad Labem u staršího 
kněze, který byl farářem. On nesl celou 
zodpovědnost za farnost, materiální, 
hmotnou, ale i duchovní a já mu byl 
ku pomoci a získával jsem drahocenné 
zkušenosti. Až potom mě otec biskup 
jmenoval farářem v Klášterci nad Ohří, 
kde jsem byl déle jak 10 let. Byla to moje 
první farnost jako faráře. A bude to asi 
ta, na kterou budu do konce života 
vzpomínat.

Tam jsem zažíval ty první zkušenosti  
při tom opravdovém rozhodování  
o celé farnosti. 

Jak náročné je mít na starosti celou 
farnost?

Je to velmi náročné. Ta práce v dnešní 
době obnáší spoustu různých faktorů, 
které běžně k tomu kněžskému 
povolání nepatří. Především starost  
o církevní majetek. Nikdo z bohoslovců 
nejde do semináře, aby byl kastelánem, 
stavařem nebo opravářem. Ani já jsem 
kvůli tomu nešel studovat na kněze. Ale 
pak mi byl biskupem svěřený majetek 
a tak se o něj starám. Každý farář se  
k tomu musí nějak postavit. Někdo se 
stará víc, někdo míň, podle možností 
a osobnosti. Musí se naučit spolupráci 
s ostatními, městem, úřady, které také 
rozhodují ve věcech majetku a tak dále. 
Takže je to náročné. Kněz dělá práci, 
kterou by běžně jako duchovní dělat 
neměl, ke které není povolán. Je pro 
nás náročné všechny ty věci obstarávat 
a orientovat se. Zákonů, které se nás 
dotýkají, je dnes takové množství, že je 
obtížné se v nich orientovat. Přitom my 
jsme v semináři neměli za šest let ani 
jeden semestr týkající se stavebnictví 
nebo účetnictví. No ale realita je pak 
taková, biskup nás někam pošle a prostě 
se musíme o svěřenou farnost starat se 
vším všudy. 

Je Vám 40 let, 10 let jste působil  
v Klášterci nad Ohří, dva roky v Ústí 
nad Labem a předtím jste absolvoval 
seminář. Kdy jste se vlastně rozhodl 
stát se knězem?
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K tomu jsem přicházel postupně.  
To není tak, že se mi zjevila matka boží 
a řekla: „Arture jdi!“ Tak to nebylo.  
K tomu rozhodnutí jsem se dostával 
postupně. Při takovémto rozhodování 
vždy záleží na tom, v jakém vyrůstáte 
prostředí, jaké máte kamarády, jaký 
vzor, jakou autoritu. K tomu začínáte 
postupně přemýšlet, co budete dělat, 
na jakou půjdete vysokou školu. Není to 
ale nikdy rozhodnutí okamžité a člověk 
řeší některé pochybnosti. Proto je 
teologická fakulta šestiletá, aby k tomu 
konečnému rozhodnutí člověk dozrál. 
Může se stát, že ke konci studia dojde  
k závěru, že to není náplní jeho života. 
Já došel k poznání opačnému.

Dnes jste tedy farářem ve Frýdlantu, 
byť zatím velmi krátce. Kolik tu je 
celkem farníků?

Farník je každý, kdo bydlí na území 
farnosti, ale jestli se ptáte, kolik je 
věřících a kolik jich chodí do kostela, 
tak to jsou praktikující křesťané. Každou 
neděli jich na bohoslužbu přijde jiný 
počet, na což má mimo jiné vliv i počasí. 
Když je hezky, je jich více, když ošklivo, 
je jich méně. Nicméně budu jen těžko 
zjišťovat, kolik skutečně věřících tu 
máme. To neví nikdo. Kromě křestních 
matrik, kde jsou záznamy o pokřtěných, 
neexistují žádné jiné archivy, kde je 
psáno, že je člověk věřící. A už vůbec 
žádné takové, kde se píše, že ten a ten  
z této nebo této farnosti chodí 
pravidelně do kostela a je praktikujícím 
věřícím.

Co jako nový farář věřícím nabízíte?

Především udělování svátostí. To zna- 
mená všechno, co souvisí s duchovním 
křesťanským životem od narození  
až po smrt člověka. Křest, svaté 
přijímání, chození ke zpovědi. Tedy věci, 
které pomáhají člověku v tom dnešním 
velmi rychlém, nervózním světě.  
Pak nabízím udělování svátosti 
manželství, nebo pokud by se našel 
někdo, kdo by chtěl studovat na kněze, 
nabídnu mu oporou a povzbuzení. 
Nabízím také pomoc nemocným, chci 
je navštěvovat, udělovat jim svátost 
pomazání a také je budu pohřbívat.  
To jsou hlavní úkoly kněze. Všechno, co 
souvisí s duchovním životem. 
Když k vám přijde někdo  
s prosbou o konzultaci, o pomoc 
a není praktikujícím věřícím, 

předpokládám, že ho neodmítnete.  
To záleží. Jestli v tu dobu budu muset 
jet na pohřeb, řeknu mu: teď nemohu, 
přijďte prosím později. Ale každý 
člověk, který přijde na faru a zaklepe, 
má dveře otevřené. Pokud budu mít 
možnost, popovídám si s ním. Když to 
nebude člověk věřící a bude se chtít 
vyzpovídat bez hlubší znalosti věci, 
řeknu mu, že se na to musí připravit.  
V dnešní době, která je taková napínavá, 
vyhledávají lidé duchovní pomoc. 
Ale občas je to tak, že potřebují spíše 
pomoc lékařskou, psychologickou, 
psychiatrickou. Takové už ze zkušenosti 
poznám a řeknu jim, že jim bohužel já 
pomoci nemohu. Na druhou stranu 
pokud vidím, že ten člověk nese s sebou 
otevřenost k víře a já mu můžu něco 
nabídnout z duchovních věcí, tak mu 
samozřejmě pomůžu. Protože působení 
duchovního je mezi lidmi. Nemůže se 
zavřít v kanceláři a sedět u počítače. 

Máte vůbec volný čas? A pokud ano, 
jak ho nejraději trávíte?

Ano, mám volný čas. Kněz musí mít 
volný čas, jinak by se zbláznil. Zaprvé 
věcí, které řeší kněz, je opravdu hodně. 
Jak duchovních, tak materiálních. 
Stejně ho vytěžují věci duchovní, jako 
starost o hmotný majetek. A nejsou to 
věci jednoduché. Proto ten kněz musí 
mít čas a prostor na to, aby si vyčistil 
hlavu. Jinak nebude dobře fungovat. 
Přijde na něj rychle únava, syndrom 
vyhoření a může se stát, že se třeba 
nebude usmívat na lidi, nebude jim 
dobrou duchovní oporou a nebude 
moci nabízet možná správně ty své 
kněžské služby. Musí mít prostě čas  
na to, aby si odpočinul. Já rád 
poslouchám hudbu. To je jedna z věcí, 
kterou miluji. Rád zpívám, Bohu díky 
mi dal Pán hlas a tak se snažím, abych 
i během bohoslužeb zpíval a bylo 
vidět a slyšet, že bohoslužba zpívaná 
je krásnější, než recitovaná. Rád také 
chodím na kulturní akce a rád jezdím 
k moři, třeba s rodiči. To jsou krásné 
okamžiky relaxu. Mám jako každý  
člověk své věci, díky kterým se 
odreaguji. 

Jak nahlížíte na technický stav 
farnosti ve Frýdlantě? Máte už 
vybranou nějakou investici, o které 
víte, že bude nutná?

Samozřejmě že vidím, že je zapotřebí 

se o farnost starat. Nechci ale říkat,  
na co konkrétně se teď zaměřím. Nechci 
říkat, že tahle dlaždička je křivě, nebo 
hrbolatá cesta kolem kostela by mohla 
být rovnější. Vidím to všechno, co je 
potřeba nějak vylepšit, ale pamatujme, 
že farnost Frýdlant, děkanství není 
jen Frýdlant, to jsou i okolní vesničky, 
kterých není málo. Vnímám, co 
by mohlo být lepší a budu hledat 
možnosti, jak lepšího stavu docílit. 
Spoluprací s místní obcí, samosprávou. 
To je základní věc, kterou každý kněz 
rád uvítá. Jestli kostel bude vypadat 
krásně, budeme z toho mít všichni 
radost. Jestli bude mít krásné vitráže, 
budeme z nich mít zase radost všichni. 
Takže budu pracovat a uvidím, jak to 
půjde kupředu. Nicméně chci už teď 
pochválit spolupráci s městem Frýdlant. 
Když jsem hned v prvních dnech svého 
působení ve Frýdlantu přišel požádat 
starostu města o spolupráci, byl jsem 
potěšený tím, jak je jí nakloněný a jak 
vstřícný k naší farnosti je. 

Město spolupracuje s církví už léta 
nejen v souvislosti s financováním 
oprav kostela a okolí, ale i  
při kulturních akcích. V kostele byly 
organizovány koncerty ve spolupráci 
s městem, při velkých akcích 
probíhaly komentované prohlídky. 
Budete v tomto duchu ve spolupráci 
pokračovat?

Určitě budu a opravdu velmi rád. 
Kulturní akce ve městě, to nejsou 
akce pana starosty, to nejsou akce 
nějakého úředníka. Tyto akce mají 
vést k tomu, aby společnost vytvářela 
jednu pomyslnou rodinu, když to tak 
přirovnáme. A pokud se do nich lidé 
aktivně zapojí, pomáhají, přijdou, je 
vidět, že rodinu vytvářejí. Pokud tam 
ale nepřijdou, pokud musí pořád někdo 
někoho prosit, za někým chodit, říkat 
přijďte, nebo proč jste nepřišel, tak něco 
té společnosti schází. A to je prostor 
pro duchovního, aby lidem v kostele, 
na bohoslužbách ukazoval, že cesta  
ke společnému dobru vede i vzájemnou 
spoluprací, otevřeností. Ne, že máme 
být kyselí, jeden druhému závidět, 
koukat si vzájemně do talíře. Ale že 
máme vycházet a vytvářet vzájemnou 
rodinu. I já chci do té rodiny patřit. 
Také tady žiju a chci se cítit jako člen 
té velké rodiny, které říkáme občané 
města Frýdlant. Proto se budu velmi rád  
 na kulturním dění ve městě podílet.   
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Vánoční akademie 2019
V kalendáři školních akcí Střední 
školy hospodářské a lesnické Frýdlant 
přibyla nově Vánoční akademie, 
kterou škola pořádala vůbec poprvé. 
V adventním čase bavili zástupci tříd, 
pěvecký sbor, hudební a taneční 
skupiny sami sebe, školní kapela 
své současné i bývalé spolužáky a 
kamarády. Odměnou jim byl nejen 
„příjemný pocit z dobře odvedené 
práce“ a potlesk obecenstva, ale 
i vystoupení učitelů v nezvykle 
nekantorských rolích.
Viděli jsme představení převážně 
s vánoční tématikou, ale mohli 
jsme spatřit také scénky, hru  
na hudební nástroje, pěvecké a 
taneční vystoupení. Diváci zhlédli 
tance od rockerů až po modernu. 
Na závěr celého programu vystoupil 
známý zpěvák Jakub Děkan. Všechna 
vystoupení stála za to.  
 
Ing. Miroslav Kudrna
ředitel Střední školy hospodářské a lesnické 
Frýdlant
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Občanská kronika

Josefína Rejmanová
Anna Prchalová
Max Horák
Adam Baláš
Markéta Albrechtová
Kryštof Lesák
Nikol Vošvrdová
Viktoria Krulišová

Narození
Jan Ottmar  &  Jana Síglová

Sňatky
Vlasta Caisová
Jiřina Votrubcová
Dagmar Krotilová

Úmrtí

prosinec 2019

Foto: SŠHL Frýdlant

VYHRAJTE 
V ČESKÉM ROZHLASE 

LIBEREC
POBYT V LÁZNÍCH LIBVERDA

Stačí jen poslouchat
od 10. do 14. února a vyhrát!!!

Ve hře jsou i další luxusní ceny!

RÁDIO VAŠEHO KRAJE

liberec.rozhlas.cz

LetakA5-VELKÁSOUTĚŽ-LIBEREC1-2020B.indd   1 10.1.2020   8:53:33
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Až si změníte trvalý pobyt, pak 
teprve žádejte o nový občanský 
průkaz
Každý občan České republiky může 
mít jen jedno místo trvalého 
pobytu na území našeho státu a to 
v objektu, který je určen k bydlení, 
ubytování nebo individuální rekreaci 
a je opatřen číslem popisným,  
evidenčním, popřípadě orientačním. 
Při změně trvalého pobytu vedou 
první kroky na ohlašovnu (obecní/
městský úřad) v místě nového 
trvalého pobytu. Zde musí občan 
prokázat svou totožnost občanským 
průkazem nebo, nemá-li platný 
občanský průkaz, jiným obdobným 
dokladem, který je veřejnou listinou 
(např. platným cestovním dokladem, 
event. rodným listem v originále či 
úředně ověřené kopii). Dále předloží 
doklad o vlastnictví nebo opráv-
něnosti užívat byt nebo dům, 
např. výpis z katastru nemovitostí 
(nedokládá se pouze v případě, 
jestliže si existenci vlastnického práva 
může ohlašovna ověřit bezúplatně 
veřejným dálkovým přístupem  
v katastru nemovitostí) nebo nájemní 
smlouvu. Pokud nezní výše uvedený 
doklad na přihlašované osoby, 
je nutný souhlas osoby uvedené  
na tomto dokladu (tato osoba musí 
být starší 18 let, způsobilá k právním 
úkonům, musí být osobně přítomna 
se svým dokladem totožnosti; pokud 
se nemůže dostavit, pak musí být její 
písemný souhlas s přihlášením dané 
osoby úředně ověřen). Následně 
se vyplní a podepíše „Přihlašovací 
lístek k trvalému pobytu“ (ten je  
k dispozici na každé ohlašovně) a občan 
starší 15 let zaplatí správní poplatek  
50 Kč. U občanského průkazu bude 
ustřižen roh a vydáno potvrzení o 
změně místa trvalého pobytu, který 

je poté nedílnou součástí občanského 
průkazu. 
Pozor! Pokud je vystaven občanský 
průkaz i pro dítě, je nutné jej 
předložit, jinak nemůže být změna 
trvalého pobytu u tohoto dítěte 
provedena! 
Další kroky po ohlášení změny 
místa trvalého pobytu vedou 
k vyřízení nového občanského 
průkazu (ten je možné vyřídit  
na jakémkoliv městském úřadě 
obce s rozšířenou působností bez 
ohledu na trvalý pobyt). Ze zákona je 
totiž povinností po změně trvalého 
pobytu požádat do 15 pracovních 
dnů o vydání nového občanského 
průkazu. Poplatek se nehradí. Nový 
občanský průkaz je pak připraven  
k vyzvednutí do 30 dnů. Existuje ale i 
možnost požádat o zrychlené vydání  
za poplatek: do 24 hodin za 1000 Kč 
nebo do pěti pracovních dnů za 500 Kč. 
Pozn.: V souvislosti se změnou 
trvalého pobytu již není potřeba 

vyměnit si řidičský průkaz, ale 
vlastník vozidla musí do 10 dnů zajít 
na jakýkoliv úřad obce s rozšířenou 
působností a na Evidenci vozidel 
změnu trvalého pobytu nahlásit 
(lze někoho pověřit úředně neově-
řenou plnou mocí). Na občanský 
průkaz s ustřiženým rohem a přílohou 
nedoporučujeme cestovat do za-
hraničí. Je lepší použít cestovní pas, 
kde změna trvalého pobytu nehraje 
roli, tzn. pas se nemění.
Kde všude ale je třeba změnu 
trvalého pobytu nahlásit?  
Tak například u zdravotní pojišťov-
ny, na finančním úřadě, na správě 
sociálního zabezpečení, na živnos-
tenském úřadě, popřípadě i na úřadě 
práce. Dále u svého zaměstnavatele,  
pojišťovny, banky, lékaře, v případě 
využívání SIPO také na poště apod.   

Zlata Mauerová, MěÚ Frýdlant – odbor 
kanceláře úřadu – evidence obyvatel
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Novoroční výšlap na rozhlednu
Letošní „výšlap“ se skutečně vyvedl. 
Dal by se nazvat první jarní vycházkou. 
Neskutečné množství frýdlantských 
občanů, nejméně 350 osob, se dalo 
vylákat sluníčkem prosvětleným 
prvním dnem nového roku. Někteří 
nastoupili svou procházku již  
v dopoledních hodinách, aby  
s rodinou, známými i pejsky se 
vypravili na rozhlednu. Dali přednost 
před pohodlím na gauči a po trase cca 
8 km si mohli, díky velké návštěvnosti, 
vystát frontu na občerstvení (pivo, 
kávu, párek v rohlíku či česnečku) a 

ve stanu nebo venku na sluníčku, si se 
svými přáteli popovídat a popřát do 
nového roku 2020. Pro organizátory 
z klubu turistů to byl náročný 
den. Obsloužit v těch nevelkých 
prostorách takové množství 
návštěvníků. Našli se kritici, ale většina 
to brala s porozuměním a uznáním, a 
poděkovali za hezky strávené chvilky 
v přírodě.
Příměstské rekreační prostory v okolí 
rozhledny se stávají oblíbeným cílem 
procházek našeho obyvatelstva a 
není již jen cílem „přespolních“ turistů, 

Za Klub českých turistů Frýdlant
Jan Moudrý

právě tak jako nově otevřený přírodní 
sportovní areál „Střelnice“ a hojně 
využívané discgolfové hřiště.

Klub turistů Frýdlant přeje příznivcům 
zdravého pohybu a milovníkům 
přírody v roce 2020 pevné zdraví, 
štěstí, pohodu a radost. Věříme,  
že čím dál více občanů najde kladný 
vztah k přírodě a zdravému životnímu 
prostředí a bude je chránit ale 
i využívat k relaxaci.  Těšíme se na další 
setkání na našich akcích a vycházkách.   

Foto: KČT Frýdlant
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Od října 2019 působí na jednotlivých 
pracovištích frýdlantské základní školy 
žákovské parlamenty. Po několika 
úvodních týdnech, které byly pro členy 
nového žákovského parlamentu a 
jejich vedoucí z řad učitelů ve znamení 
vzájemného seznamování, nastavování 
pravidel, hledání názvu, vybavování 
parlamentních místností a dalších 
záležitostí nezbytných pro úspěšné 
nastartování činnosti, se podařilo na 
každém pracovišti najít první témata, 
kterým se mohou členové parlamentu 
věnovat. Na pracovišti ZŠ Husova řešili 
„parlamenťáci“ problematiku třídění 
odpadu ve škole, na ZŠ Purkyňova 
zase zjišťovali, zda by bylo možné do 
školy umístit prodejní automat, který 
by nabízel zdravé svačiny a nápoje. 
Členové žákovského parlamentu ZŠ 
Bělíkova uspořádali v prosinci před 
vánočními prázdninami pro své 
spolužáky a paní učitelky Vánoční den, 
nyní by rádi zařídili umístění zrcadel 
na chlapeckých toaletách. Na většinu 
členů žákovského parlamentu ještě 
v příštích týdnech čekají mimořádné 
prodloužené schůzky spojené  
s přespáním ve škole, někteří mají 
„spaní ve škole“ již úspěšně za sebou. 

Žákovský parlament na frýdlantské 
základní škole nezahálí

Mgr. Bc. Petr Kozlovský
ředitel školy   

Protože je velmi důležité informovat o 
dění v žákovském parlamentu ostatní 
spolužáky, učitele, rodiče, ale i širokou 
veřejnost, napsala členka žákovského 
parlamentu Masarykovci při ZŠ 
Bělíkova, žákyně 4. ročníku Klárka 
Kutílková, na školní webové stránky 
následující článek o již zmiňovaném 
Vánočním dni:

Žákovský parlament Masarykovci ze ZŠ 
Bělíkova poprvé uspořádal akci „Vánoční 
den“, která byla podle nás velice úspěšná. 
V úterý 17. 12. 2019 přišli žáci a učitelé  
ve vánočním oblečení.  První hodinu 
jsme se všichni sešli na schodech,  
kde jsme si společně s dětmi z dětské 
skupiny Koťata zazpívali koledy a 
společně jsme se vyfotografovali.

Součástí naší akce byla také soutěž o 
ceny. První soutěž byla o nejoriginálnější 
vánoční kostým a druhá soutěž o 
největší počet zúčastněných žáků  
ve třídě, kterou vyhrála třída 3. A. Oslovili 
jsme také porotu (paní vychovatelky 
a paní uklízečku), která vybírala tři 
nejoriginálnější kostýmy z celé školy. 
Každá třída totiž vyslala tři zástupce  
do této soutěže. Vítězové dostali  
vánoční hrnečky, které jsme koupili  

za peníze vybrané v kině na vánočním 
vystoupení. 

Po skončení akce jsme si na schůzce 
parlamentu celý den zhodnotili a 
rozhodli jsme se, že z této akce uděláme 
tradici.

Klárka Kutílková, 4. A

Všem členům žákovského parlamentu  
a kolegyním a kolegům, kteří 
pravidelně každý týden žáky v jejich 
práci pro školu podporují, držím do 
nového roku 2020 palce, ať se jim 
úspěšně  podaří zrealizovat hodně 
zajímavých nápadů!  

ZŠ Bělíkova
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Když zem dá hlínu
Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant

První kurz keramiky v tomto školním 
roce se povedl. Kreativně naladění 
tvůrci vyrobili vesničku různorodých 
chaloupek. Na svět přišlo i několik 
andělů, velkých i malých, všechny 
se srdcem na dlani. Ke slovu přišla 
i výroba drobných ozdobiček na 
stromeček či vánoční větvičku na stůl.
A proto, jestli Vás baví práce s hlínou 
a chcete se naučit nové keramické 
techniky nebo načerpat skvělé 
nápady, přijďte. Nastartujte, nebo 
naopak rozviňte svůj tvůrčí potenciál 
s naším keramickým kurzem.
Pomůžeme vám objevit krásu práce 
s hlínou – povedeme vaši ruku, ale 
nebudeme vás omezovat v nápadech, 
ba naopak rádi se s vámi o ně 
podělíme a pomůžeme je zrealizovat. 
Proto můžete přicházet i s vlastními 
náměty a společně budeme hledat 
nejlepší cestu, jak dojít k vysněnému 
výsledku.
Je to otevřený prostor pro každého, 
začátečníka i pokročilého, aby mohl 
zkoušet realizovat vlastní nápady 
pod dohledem a s pomocí, abyste si 
postupně a ve svém tempu, osvojili 
potřebné znalosti a zákonitosti práce 
s keramickou hlínou a byli tak později 
schopni i samostatné keramické 
práce.
Práce s hlínou je pomalá a rozhodně 
není potřeba nikam spěchat. S její 
pomocí se zbavíte napětí a stresu. 
Nemusíte se bát ponořit se do 
stavu soustředění na práci, hlínu 
můžete hladit, tvarovat a formovat. 
Vyzkoušejte si vyrobit keramický tác 
pod štrůdl, misku či drobné předměty 
k výzdobě Velikonoc.  

Ing. Miroslav Kudrna
ředitel SŠHL Frýdlant
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Na požárech v domácnosti má 
velký podíl lidská neopatrnost. 
Mezi nejčastější příčiny těchto 
požárů patří nedbalost při kou-
ření, neodborná manipulace  
s elektrickými spotřebiči nebo 
zacházení s otevřeným ohněm 
v domácnostech, ať již se jedná 
o zapomenuté jídlo na sporáku, 
nevhodně odložené nedopalky 
cigaret, svíčky a přímotopy pone-

chané bez dozoru v blízkosti hořlavé 
látky nebo užití hořlavé kapaliny  
při zapalování kamen. 

Domácnosti jsou v dnešní době 
přeplněny vybavením z materiálů, 
které se snadno vznítí a rychle hoří, 
přičemž dochází k úniku velkého 
množství vysoce toxického kouře 
(např. čalouněný nábytek, matrace, 
bytové textilie). 

HASIČI RADÍ OBČANŮM

Právě toxický kouř je nejčastější 
příčinou úmrtí osob při požárech. 

Vysoký počet požárů v objektech  
pro bydlení obecně souvisí i s tím,  
že se lidé cítí doma v bezpečí a 
podceňují drobné nehody, byť  
i ty mohou vést ke vzniku požáru. 
Nebezpečí může plynout i z běžných 
činností v domácnosti jako je hra dětí, 
vaření, kutilství apod. 

Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v  domácnostech mají nejtragičtější následky.   
Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou další stovky osob a způsobené škody dosahují 
stamilionů korun.

Jak zabezpečit 
domácnost proti vzniku požáru
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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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  Otevřený oheň bez dozoru
• Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového sporáku, krbu, zapálené svíčky.
• Zdroje otevřeného ohně zabezpečte tak, aby nemohly zapálit hořlavé materiály v okolí. 
• Dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, především při smažení, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných
 potravin.

   Děti a domácí mazlíčky
• Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného ohně, zápalkám, zapalovačům apod. 
 Poučte své děti o nebezpečí vzniku požáru.
• Hlídejte domácí mazlíčky, aby se nedostali do blízkosti otevřeného ohně nebo nepoškodili kabely 
 od elektrických spotřebičů.

   Kouření a cigaretové nedopalky
• Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na dokonalé uhašení nedopalků, 
 pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné je pak kouření cigaret v posteli, zvlášť 
 pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných drog. 

Abyste se mohli doma cítit opravdu bezpečně, 
dávejte pozor na:
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  Komíny a topidla
• Nechejte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny. 
• Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém stavu.
• Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo do nehořlavých nádob. 
• Užívejte výhradně topiva určená pro dané topidlo, nezapalujte pomocí vysoce hořlavých látek  
 (např. benzinu) a netopte odpady, plasty apod. Neumisťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky, jinak   
 hrozí vznik požáru vlivem sálavého tepla. Bezpečná vzdálenost by měla být stanovena v návodech 
 na použití.
• Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý materiál a látky mající sklon k samovznícení (např. uhlí, seno, bavlna) 
 v dobře větraných prostorách.

  Elektrospotřebiče
• Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce. 
• Udržujte v řádném stavu elektroinstalace, elektrické spotřebiče, kryty na osvětlovacích tělesech, pohyblivá
 šňůrová vedení atd.
• Nepřetěžujte zásuvky a prodlužovací šňůry, upřednostňujte prodlužovací šňůry s vypínačem.
• Při delším nepoužívání odpojte elektrospotřebič ze sítě, pokud to je možné.

  Protipožární zabezpečení
• Vybavte si svou domácnost autonomními „hlásiči požáru“, které vás na hrozící nebezpečí včas upozorní, 
 zejména v noci. 
• Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními prostředky (přenosný hasicí přístroj, hasicí sprej). 
• Udržujte dobrý technický stav zdrojů vody, hasicích přístrojů, případně jiných zařízení určených pro hašení  
 požárů. 
• Znejte umístění a použití přenosných hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů.

V bytových domech musí být chodby, schodiště, únikové cesty a východy volné k evakuaci osob, materiálu 
či vedení hasebního zásahu. V těchto objektech musí být umístěny např. funkční a snadno přístupné hasicí 
přístroje, zařízení pro zásobování požární vodou (např. nástěnné hydranty) apod. 
Pamatujte, že investovat do zabezpečení své domácnosti z hlediska požární ochrany se zcela jistě vyplatí. 
Chráníte si tak nejen svůj život a zdraví, ale i majetek. 

Případný požár totiž dokáže snadno způsobit mnohem větší škody, než jsou stokorunové 
investice do hasicího přístroje nebo hlásiče požáru.  

por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje
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Výroční valná hromada Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska - 
Sboru dobrovolných hasičů Větrov se 
uskutečnila v sobotu 11. ledna 2020 
v prostorách hasičské zbrojnice na 
Větrově, v nově zrekonstruovaném 
prvním patře. Valné hromadě byli 
přítomni i starosta Frýdlantu Dan  
Ramzer a místostarosta města Jiří 
Stodůlka. V rámci výroční valné hromady 
došlo k volbě nového starosty sboru  
a velitele jednotky sboru. Členové sboru 
zvolili za starostu pro další pětileté 
funkční období Jiřího Čečatku ml.,  
za velitele jednotky Jana Čečatku.  
Oba funkci, do které byli zvoleni, 
zastávali již v předchozím volebním 
období.     

Větrovští hasiči mají staronové 
vedení

Okénko zastupitelů
Vážení spoluobčané,

zastupitelé za KSČM si Vám dovolují 
popřát do nového roku 2020 vše nej.

Také v roce 2020 budeme pracovat 
v kontrolním výboru (pan Burgr), 
v sociální komisi (pan Souček),  
ve finančním výboru a kulturní komisi 
(paní Vidnerová).

Víme, jak se mění situace v oblasti 
sociálních příspěvků, jak se mění 
cenové relace u elektřiny, plynu, vody 
i ostatních služeb. Máme velké obavy 
z nadcházejícího období, kdy se oče-
kává propad v hospodářské činnosti 
státu (krize v autoprůmyslu) a z toho 
plynoucí růst nezaměstnanosti. 

Pozornost budeme věnovat nemoc-
nici Frýdlant, jak poskytuje zdravotní 
služby a jaký jejich rozsah. Rozhodně 
nám není jedno, že nemocnice, která 
měla velmi dobré jméno, se potácí 
nad hranicí existence - dokladem toho 
je snížení rozsahu poskytovaných 
služeb.

Svými hlasy podpoříme zvýšení 
úrovně dopravní obslužnosti v úseku 
Mníšek - Albrechtice – Frýdlant, jež je 
potřebné pro zrychlení zásobování 
materiálem, zbožím.

Je naším zájmem podporovat vznik 
nových pracovních míst, prospe-
rujících firem, které udrží v našem  
regionu zejména mladé rodiny.

V květnu 2020 si budeme připomínat 
75. výročí osvobození naší republiky 
a ukončení druhé světové války. 
Pomník osvoboditelů na hřbitově 
však byl vandaly poškozen. Jsme 
rádi, že do návrhu rozpočtu se nyní 
dostávají prostředky na jeho opravu. 

Myslíme si, že je dobré pokračovat  
v podpoře sportovních volnočaso-
vých aktivit, milovníci vodních sportů 
by přivítali krytý bazén.

Určitě podpoříme frýdlantský ochot- 
nický divadelní spolek, který s velkým 
nadšením opět začal zkoušet a studo-
vat hry.     

Zastupitelé za Komunistickou stranu 
Čech a Moravy Frýdlant
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                    OOPPRRAAVVDDUU  SSEE  VVÁÁSS  TTOO  NNEETTÝÝKKÁÁ?? 

                                                      

„Chtěla jsem pomoct dětem, které už dluhy měly a nezvládaly splácet.    

 Vzala jsem si půjčku a neřekla jim o tom. Dodneška to neví.  

 Když nebylo na splátky, začala jsem prodávat věci.  

 Pak už jsem ale neměla co prodávat.  

 A přišla exekuce. Byla jsem zoufalá…“  

                    
                                                 
                              Andrea, 69 let, důchodkyně 

 
 

                                  

       Máte ddlluuhhyy, nedokážete je splácet a bojíte se, co vám hrozí? 

    Máte eexxeekkuuccii, ale nerozumíte, co to znamená a co s tím? 

Dostali jste oficiální dopis s barevným pruhem, že musíte zaplatit?  

                   Je to velká částka a nevíte, kde se vzala? 

  

  OObbrraaťťttee  ssee  nnaa  bbeezzppllaattnnoouu  

              ddlluuhhoovvoouu  ppoorraaddnnuu  

                    ČČlloovvěěkkaa  vv  ttííssnnii  

                     

• Ivana Šedová: 777788  444422  554400 
• Jakub Čermák: 777788  440066  334411 

      NNeejjllééppee  ppoo  ppřřeeddcchhoozzíí  tteelleeffoonniicckkéé  ddoommlluuvvěě  
• NNoovvéé  MMěěssttoo  ppoodd  SSmmrrkkeemm, Palackého 275  

                                                  (budova Úřadu práce)    
• FFrrýýddllaanntt, Centrum 1407, ul. Míru 1407  
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V nízkoprahovém klubu Cajk se 
před Vánoci vzpíralo jako o život
Konec roku byl v nízkoprahovém klubu Cajk (NZDM Cajk) ve Frýdlantu, v Centru 1407 ve znamení „hecu“ 
a skvělých sportovních výsledků. Vzhledem k tomu, že se v našem klubu věnujeme i zvelebování tělesné 
schránky našich uživatelů a nejen uživatelů, přišli ke konci roku pracovníci klubu s nápadem zkusit 
nazvedat za 2 hodiny 100 tun pomocí činek. Připravili proto akci Bench Press Mania alias Testosteron  
v akci.

Jednalo se o „hec“ ze strany 
pracovníků klubu. Na akci jsme pozvali 
i zástupce Policie ČR z Nového Města 
pod Smrkem, byl vyslán pan Tomáš. 
Policisté byli zvědaví, co se pod NZDM 
CAJK skrývá, jaké uživatele tu máme 
a možná i chtěli trochu poměřit síly 
s mladými lidmi. tak ke konci roku si 
moji chlapci připravili akci Bench Press 
Mania alias Testosteron v akci.
Akce Bench Press Mania započala 
17. prosince 2019 úderem 15 
hodiny a končila úderem 17 hodiny.
Účastnilo se jí celkem 14 chlapců  
či mužů, dva z nich byli samotní 
pracovníci klubu. Konkrétně Julius 

Jano a Michal Čagánek a zapojil se i 
náš velký boss Pavel Novák z Jablonce 
nad Nisou. Za policii se účastnil 
pan Tomáš, který absolutně netušil, 
do čeho jde, držel se však více než 
statečně.
Za klub se zúčastnilo 10 chlapců  
ve věku 15-17 let. Uživatelé chodí 
pravidelně na tréninky posilování  
k nám do klubu a výsledky tak stály 
za to. Za dvě hodiny se společně 
nazvedalo 186 tun.
Při konečném počítání vyšlo najevo, že 
i bez podpory dospělé mužské posily 
dvou našich pracovníků a policisty by 
naši uživatelé nazvedali celkem 101 
820 kg, tedy více než 101 tun. 
Zvedaly se dvě váhové kategorie a 
to 50 kg a 25 kg. Dle formy a fyzičky 
jednotlivých účastníků se tak vytvořily 
dva týmy. Váhu 50 kg zvedalo celkem 
7 mužů a chlapců, váhu 25 kg druhá 
polovina účastníků.
Nejvíce kg nazvedal náš pracovník 
klubu Julek Jano -52 800 kg. Druhý 
nejvyšší výsledek byl 23 500 kg, o ten 
se postaral jeden z našich uživatelů 
Kamil Huňák (17 let). Třetí místo 

obsadil další z dospělých pracovníků 
Michal Čagánek (18 050 kg). Výkony  
to byly velkolepé, nazvedalo se  
od 3575 kg po 52 800 kg. 
Všichni účastníci a diváci si akci užili. 
Dobrá nálada neměla konce. Pocit 
pýchy z naší strany pracovníků klubu 
se nedá popsat. Akce se povedla, 
spolupráce s policií se prohloubila 
a sebevědomí našich mladých 
uživatelů se zvedlo. Prevence  
v rámci sportovních aktivit v klubu 
proti patologickým jevům na ulici se 
osvědčuje a motivace našich uživatelů 
šla též velmi nahoru.
Akce tohoto typu se budou v klubu 
Cajk opakovat. Nebude se jednat jen 
o posilování, ale i fotbalové turnaje, 
MMA a podobné aktivity. 
Mnoho z našich uživatelů je 
sportovně velmi nadaných, ale nemají 
potřebnou motivaci a podporu 
ze svého nejbližšího okolí. Není to 
tak u všech, přesto není málo těch, 
kteří potřebují „nahodit“ a postrčit. 
Můžeme uživatele nadchnout a 
posléze je vyslat i dále, aby si splnili to, 
o čem dosud ani nesnili.
Tímto velmi děkujeme za účast 
policie a těšíme se na spolupráci 
v rámci prevence. Moc děkujeme 
všem statečným účastníkům akce 
Testosteron v akci z řad uživatelů 
klubu.Jmenovitě Kamilovi, Nikolasovi, 
Borisovi, Kennymu, Romanovi, 
Martinovi, Slávkovi, Jirkovi, Martinovi 
H., Davidovi, Pavlovi, Julkovi, Michalovi 
a panu Tomášovi.
Všichni účastníci obdrželi diplomy a 
něco výživného a sladkého na cestu 
domů.     

Bc. Lenka Kučerová
vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež Cajk v Centru 1407
Foto: Klub Cajk
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GASTRODEN 2020 STŘEDNÍ ŠKOLA HOSPODÁŘSKÁ A LESNICKÁ FRÝDLANT 
ČAS PROGRAM 

09:00 – 09:10 Slavnostní zahájení 

09:00 – 16:00 Přehlídka a ochutnávka výrobků žáků oborů Pekař, Kuchař-číšník, Řezník - uzenář 

09:00 – 16:00 Prodej výrobků žáků oborů Pekař, Kuchař-číšník, Řezník - uzenář 
09:15 – 09:45 Kuchařská show s šéfkuchařem ze společnosti Bidfood 

09:55 – 10:15 Řeznická show – vykostění a porcování vepřové kýty, pomůcky řezníka, prezentace oboru 
Řezník - uzenář 

10:25 – 10:40 Pekařská show – ukázka pletení pletýnky, pomůcky pekaře, složení těsta, prezentace oboru 
Pekař 

10:40 – 10:55 Kuchařská show – flambování palačinek, prezentace oboru Kuchař - číšník 

11:00 – 11:20  Kuchařská show s šéfkuchařem ze společnosti Bidfood 

11:35 – 11:50 Seminář o výrobě školního piva + degustace 

11:55 – 12:25  Kuchařská show s šéfkuchařem Havlánem 

12:30 – 12:45 Řeznická show – vykostění a porcování krůty, pomůcky řezníka, prezentace oboru Řezník - 
uzenář 

13:00 – 13:15 Pekařská show – ukázka pletení pletýnky, pomůcky pekaře, složení těsta, prezentace oboru 
Pekař 

13:15 – 13:45  Kuchařská show s šéfkuchařem ze společnosti Bidfood 

13:45 – 14:00 Kuchařská show – flambování palačinek, prezentace oboru Kuchař - číšník 

14:00 – 14:15 Seminář o výrobě školního piva + degustace 

14:15 – 14:30 Řeznická show – vykostění a porcování vepřové plece, pomůcky řezníka, prezentace oboru 
Řezník - uzenář 

14:30 – 15:00  Kuchařská show s šéfkuchařem Havlánem 

15:15 – 15:30 Pekařská show – ukázka pletení pletýnky, pomůcky pekaře, složení těsta, prezentace oboru 
Pekař 

15:30 – 15:45 Kuchařská show – flambování palačinek, prezentace oboru Kuchař - číšník 

16:00 Ukončení programu 

DOPROVODNÝ PROGRAM PRO ŽÁKY ZŠ A VEŘEJNOST 
09:45 – 15:15 
 

Strouhání jablka na čas 

Odhad hmotnosti surovin 

Senzorické poznávání potravin 

Ukázky stolování 

Poznávání zemědělských plodin  

 

    GASTRODEN 2020 
        ZABIJAČKOVÉ HODY 

 

28. 2. 2020 
9:00 – 16:00  

 
ŠKOLNÍ JÍDELNA, pracoviště Bělíkova, Frýdlant 

JATKA PROŠEK FRÝDLANT 

CO VÁS ČEKÁ 
Zabíjačkové speciality od žáků z oboru 
Řezník-uzenář         
Italská káva v naší kavárně                    
Kuchařská show šéfkuchaře společnosti 
Bidfoodt a žáků z oboru Kuchař-číšník                                                       
Přehlídka slavnostních tabulí                                       
Flambování palačinek žáky školy        
Workshopy – upečte si vlastní housku, 
koláček                                                           
Prostřete si slavnostní tabuli dle menu         
Ukázky skládání ubrousků                   
Seminář o výrobě školního piva                      
Soutěže o drobné ceny 

VÝROBKY ŽÁKŮ K ZAKOUPENÍ 

Školní pečivo od našich pekařů     
Řeznické výrobky od našich řezníků 

INFORMACE 
 

Vstupné zdarma                                 
Kyvadlová doprava zdarma - nástupní 
místo Frýdlant, ČSA 66 
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„Chtěli byste se někdy podívat do 
vesmíru? Tomáš Nebula, hlavní 
hrdina mojí knížky, by moc rád. 
Možná si říkáte, že v tom vesmíru 
vlastně už jsme. Ale teď vážně! Teď 
opravdu máte šanci nasednout 
spolu s Tomášem na mezihvězdnou 
loď a vydat se do vesmíru. Chcete?“ 
Takto zve na svoji prvotinu, 
knížku Písečníci a bludný 
asteroid vysokoškolský pedagog 
z technické univerzity v Liberci 
Václav Dvořák.

Svoji knihu představí autor 
během autorského čtení dětem 
a žákům 5. tříd ZŠ Frýdlant. Děti 
díky příběhu hlavního hrdiny 
prožijí velké dobrodružství ve 
vesmírné lodi, kde se malé děti 
učí o nových planetách, o tom, 
jak přežít ve vesmíru a dočkají se 
i zajímavostí ohledně fungování 
věcí ve vesmíru. Autorské čtení 
proběhne ve čtvrtek 6. 2. 
2020 ve výstavní síni radnice 
Frýdlant. Takže malí milovníci 
dobrodružství, vesmíru, přátelství 
a záhad, jste vítaní!

Knížka Písečníci a bludný 
asteroid, která se ocitla ve výběru 
Nejlepší knihy dětem 2018/2019 
v kategorii Literatura pro děti a 
mládež má určitou podobnost 
s příběhem o Harrym Potterovi, 
ale ve své podstatě se od něj liší 
a pokud spíš než na kouzla věříte 
na pokrok technologií, vážně si ji 
přečtěte, dočkáte se ji i v regálech 
naší Městské knihovny Frýdlant.

Knihomol 2/2020              
Kola nového roku se roztáčejí. Je tu únor a s ním 
i dvě literární pozvánky z Městské knihovny Frýdlant.        

A je tu druhé pozvání na 25. 2. 
2020 a je do Muzea Špitálek. 
Datum nebylo vybráno náhodou, 
ale naprosto úmyslně s ohledem 
na téma pořadu, který je nazván 
Pád Albrechta z Valdštejna 

 

Pád Albrechta z

Valdštejna

 

ANEB  KRUTÝ  KONEC  VÉVODY

FRÝD LANTSKÉHO

Pokračování přednášky
z loňského roku o závratném
vzestupu velké postavy našich
dějin Albrechta z Valdštejna.
V této přednášce
se Josef Pepson Snětivý,
spisovatel, hudebník a
šéfredaktor Edice Český ČAS,
zaměří na generalissimův pád.
Ponoříme se pod „oficiální“ fakta,
aby před námi
vyvstala osobnost, která 
nebyla jen temná a negativní.

25.2.2020

Od 17:00 hodin, vstupné dobrovolné

V muzeu špitálek

(aneb krutý konec vévody 
frýdlantského). 
Dne 25. února 1634 byl totiž 
Albrecht z Valdštejna v Chebu 
zavražděn.
O konci života této historické 
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osobnosti bude opět vyprávět 
spisovatel, hudebník a cestovatel 
Josef Pepson Snětivý. 
Pořad naváže na 1. díl povídání o 
osobnosti Albrechta z Valdštejna, 
který se uskutečnil v loňském 
dubnu. Připomenete si, že jen 
málokteré postavě našich dějin 
se dostalo takové pozornosti 
historiků, spisovatelů a umělců 
jako frýdlantskému vévodovi a 
generalissimovi císařských vojsk 
Albrechtovi z Valdštejna. Jeho 
vskutku mimořádný a dramatický 
osud, který jako by předem 
narýsoval horoskop významného 

astronoma, matematika a 
tehdy také astrologa Johanna 
Keplera, nás dodnes nepřestává 
vzrušovat. Zdá se, že je naplněn 
podivuhodným tajemstvím. 
Máloco tak fascinuje jako 
Valdštejnův závratný vzestup až 
do nejvyšších pater světské moci 
a slávy, po němž následoval strmý 
pád a cejch zrádce a vyvrhele. 
Měl oprávněnou šanci stát se 
největším vojevůdcem třicetileté 
války, údajně sahal i po české 
královské koruně, skončil však 
jako „notorický říšský rebel“, pro 
kterého neexistoval jiný trest 

než zákeřná smrt z rukou irského 
žoldnéře.
Ponoříme se pod „oficiální“ 
fakta, aby před námi vyvstala 
nadčasová osobnost, která ani 
zdaleka nebyla jen temná a 
negativní. A ať se nám to líbí, či 
ne, jde o jednu z nejproslulejších 
a nejpozoruhodnějších postav 
našich dějin.

A jestli velkolepý Albrecht  
z Valdštejna opět na setkání 
osobně dorazí, to je zatím  
ve hvězdách.   
Za knihovnice a Knihomola
Radka Wittmayerová

Kdo si hraje, ten se učí – přijďte 
na festival deskových her
A kdo tomu nevěří, ať se přijde 
podívat 22. 2. 2020 v čase mezi 10.00 
a 16.00 hodin do ZŠ Purkyňova, kde se 
uskuteční první ročník Frýdlantského 
festivalu deskových her.
Na festivalu deskových her vám děti 
z klubů logických her z Frýdlantska 
představí Ligretto, Pictureku, Dixit, 
Karty mrtvého muže, Ubongo, Vysoké 
napětí a další deskové a logické hry.
Přijďte se podívat, jak mohou 
deskové a logické hry rozvíjet děti 
ve čtení a matematickém myšlení 
a jak děti ze ZŠ Frýdlant, DDM 
Frýdlant, Freeclubu Frýdlant, SVČ 
RoRoŠ, ZŠ Jindřichovice p. Smrkem, 
ZŠ Dětřichov, ZŠ Raspenava, ZŠ 
Višňová dokáží představit nám 
dospělákům, oč ve hře běží.  

Anna Randáková
MAS Frýdlantsko, z.s.
Mikroregion Frýdlantsko DSO

Akci pro Vás připravuje ve spolupráci se školami 
a dalšími institucemi MAS Frýdlantsko z.s., více se 
dočtete na www.mapfrydlantsko.cz.    
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Kulturní akce na měsíc únor
Enigmatické variace
Městské kino Frýdlant  | 10. 2. 2020 od 19:00 hodin
Detektivní komedie Enigmatické variace odhaluje tajemství mezi dvěma muži a nepřítomnou ženou, 
většinou s humorem. Někdy ale i s puškou v ruce. Spád nevšedního dialogu napíná, mrazí i baví. A navíc 
překvapuje. Inteligentní, vtipný text, plný nenadálých zvratů a tajemství vás brzy vtáhne a ozřejmí vám, proč 
je E. E. Schmitt nejhranějším francouzským autorem tohoto tisíciletí. V hlavních rolích Martin Stránský, který 
byl za tuto roli nominován na Cenu Thálie v roce 2011 a Jan Maléř.
Vstupné 200 korun/180 korun        Pořadatel: Město Frýdlant

Hasičský bál 
SDH Frýdlant
Frýdlant, restaurace Beseda
15. 2. 2020 od 20:00 hodin
Tradiční hasičský bál. K tanci a poslechu bude 
hrát skupina Vladimíra Hrdiny.  
Vstupné 100 korun 
Pořadatel: Sbor dobrovolných hasičů Frýdlant 

 

Maškarní bál 
pro dospělé
Obec Bulovka, společenský sál Bulovka
15. 2. 2020 od 20:00 hodin
Maškarní bál.
Pořadatel: SPOZ ve spolupráci s OÚ Bulovka 

 

Babí hop
Obec Dolní Řasnice/ KD Dolní Řasnice
22. 2. 2020 od 20:30 hodin
Tradiční maškarní bál – Babí Hop. 
K tanci a poslechu Vám zahraje skupina 
Cover Power.
Vstupné 70 korun, masky 30 korun
Pořadatel:  Klub žen Dolní Řasnice 

Hasičský ples
Obec Kunratice, Kulturní dům Kunratice
22. 2. 2020 od 20:00 hodin
Tradiční ples kunratických hasičů otevírající kulturní 
sezonu v obci.
Pořadatel:  Hasiči Kunratice + obec Kunratice 

 

představení pro děti 
Na kouzelném paloučku
Městské kino Frýdlant
23. 2. 2020 od 10:00 hodin
Představení pro děti. Plyšové postavy JŮ a HELE 
znají děti, a možná ještě líp  jejich rodiče 
z televizního Studia Kamarád. 
Vstupné 50 korun
Pořadatel:  Město Frýdlant 
 

Pád Albrechta 
z Valdštejna aneb 
krutý konec vévody 
frýdlantského
Frýdlant, Muzeum Špitálek
25. 2. 2020 od 17:00 hodin
Přednáška Josefa Pepsona Snětlivého na téma pádu 
Albrechta z Valdštejna
Pořadatel:  Městská knihovna Frýdlant
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
FRÝDLANT 

Vás srdečně zve na 
 

HASIČSKÝ BÁL 
který se koná v sobotu 15. února 2020 od 20.00 hodin 

 
v sále restaurace Beseda Frýdlant.  

K tanci a poslechu Vám bude hrát hudební skupina Vladimíra Hrdiny,  
předtančení - TJ Jiskra z. s. Raspenava. 

Občerstvení zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů Frýdlant. 
Předprodej vstupenek do 14. 2. 2020 v prodejně Dárky od Laďky v ul. Míru 274, 
otevřeno Po – Pá   9.00 – 11.30 a 12.00 – 16.00 hodin, SO   9.00 – 11.00 hodin. 

                                                                                                                      Vstup ve společenském oblečení 
                                                                                                                        Místenkové vstupenky á 100 ,- Kč                                                                                   

      
Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, 

okres Liberec, příspěvková organizace 

VÁS ZVE NA 
  

MMAASSOOPPUUSSTTNNÍÍ  VVEESSEELLIICCII 
 

vv ppáátteekk  2211..  úúnnoorraa  22002200   
vv  1100..1155  hhooddiinn na náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantu 

 

Přijďte si zazpívat a zatančit s dětmi  
z našich škol a školek 

 

„HEJ, HEJ, HEJ, 
TĚŠÍME SE 

NA TEN MASOPUSTNÍ REJ!“ 
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