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Městská policie 
od dubna 
v omezené míře
Strážníci Městské policie Liberec 
budou ve Frýdlantě sloužit 
od začátku dubna 2020 jen 
polovinu času, než po který 
sloužili doposud. Za omezením 
stojí nedostatek strážníků. 
 Více na straně 8

Frýdlant převzal 
návrh podoby 
areálu nemocnice
Studii, která obsahuje budoucí 
podobu areálu frýdlantské 
nemocnice, převzal z rukou 
obchodně-investičního ředitele 
Krajské nemocnice Liberec 
místostarosta Frýdlantu. 
 Více na stranách 4 - 5

V soutěži zvítězilo  
discgolfové hřiště  
v lesoparku Střelnice
Vybudování discgolfového hřiště 
v areálu lesoparku Střelnice se stalo 
podle hlasujících vítězem soutěže 
o nejlepší nápad obyvatel Frýdlantu, 
který Město Frýdlant přetvořilo 
v projekt a zrealizovalo. 
 Více na stranách 6 - 7

Prvním miminkem Frýdlantu, narozeným v roce 2020, je Jáchym Stodůlka. Na snímku s rodiči Soňou a Jiřím Stodůlkovými. 



Je po svátku svatého Valentýna, 
vrcholí epidemie chřipky, zda 
koronavir způsobí pandemii je  
ve hvězdách a venku to zatím spíš 
než na vrchol zimy vypadá na rané 
předjaří. 
Čínské přísloví jsem si vypůjčil 
symbolicky. Poslední únorový týden 
jsme schválili rozpočet města na tento 
rok a nic už nebrání rozběhu oprav a 
investičních akcí na rok 2020. Právě 
na jaře se rozhoduje o tom, zda a  
za kolik všechno stihneme. Je toho 
před námi opravdu hodně. Máme 
za sebou první porci schválených 
investičních akcí a některé opravy 
a investice už se rozběhly – úplně 
prvními vlaštovkami jsou opravy bytů 
v bytových domech města a plot okolo 
hasičské zbrojnice v Okružní ulici. 
Stále čekáme, jak dopadnou dotace  
na opravu chodníků v ulicích 
Žitavská a Fügnerova, stejně tak není 
rozhodnuto o možném dotačním 
financování regenerace sídliště  
U Nemocnice.

Děkuji všem hlasujícím o nejlepší 
realizovaný nápad a gratuluji 
„DISKGOLFU“, který získal pomyslné 
zlato. Díky Vašim podnětům a 
nápadům se těším na povídání s Vámi 
na naší tradiční „country tour“, která 
se v březnu rozbíhá.

Školákům přeji skvěle prožité jarní 
prázdniny, které asi budou opravdu 
„jarní“ a za sněhem budeme asi muset 
vyjet do hor nebo do zahraničí.
Ženám přeji vše nejlepší k jejich 
mezinárodnímu dni, který slavíme 
8. března a věřím, že si na Vás, milé 
dámy, Vaši nejbližší vzpomenou a 
podarují Vás kytičkou.

Milí čtenáři, přeji Vám krásné jaro a 
těším se na setkávání s Vámi v našem 
krásném a na očekávání bohatém 
městě.   

Dan Ramzer, starosta
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Ne každé jednání, které se nám 
u druhých nelíbí, je přestupek
Dost často se stává, že se občan 
domáhá nápravy chování např. 
svého souseda tím, že to chce řešit a 
hlavně vyřešit jako přestupek: „Dejte 
mu pořádnou pokutu, ať už to víckrát 
neudělá, a pak bude pokoj!“ Není to 
však tak jednoduché.

Přestupkové řízení upravuje zákon č. 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich, v platném 
znění (přestupkový řád).

Obecně platí, že na rozdíl od trestným 
činů se u přestupku jedná o čin, který 
vykazuje menší míru společenské 
škodlivosti. Přestupkem je tedy 
méně závažný společensky škodlivý 
protiprávní čin, namířený proti 
výkonu veřejné správy nebo proti 
jiným zájmům společnosti.

Současně se jedná o čin, který 
musí být jako přestupek v zákoně 
výslovně označen, tudíž ne každé 
jednání, které se jeví jako nevhodné 
či nesprávné může naplňovat znaky 
přestupku. (Např. u urážky na cti 
musí jít skutečně o urážlivý nebo 
zesměšňující výrok, který ohrožuje 
čest a důstojnost druhého, nepostačí 
pouhý fakt, že se někomu nelíbí, jak se 
o něm druhý vyjadřuje, u vyhrožování 

újmou na zdraví musí jít o konkrétní 
způsob, který musí vzbudit důvodnou 
obavu o život (nepostačí výhružky 
typu „počkej, já s tebou zatočím, to si  
s tebou ještě vyřídím, uvidíš, co udělám, 
to se ještě budeš divit, apod.) a dále 
např. u hrubého jednání musí jít 

o závažnější jednání, než jakým 
je porušení pravidel slušnosti či 
zdvořilosti (nepostačí např. vypláznutí 
jazyka, posměšné pohledy, oslovení 
zvýšeným hlasem, výčitky či vyjádření 
svého názoru).

Podmínkou odpovědnosti za přestu-
pek je také skutečnost, že intenzita 
jednání je tak vysoká, že ohrozila 
zájem chráněný zákonem (tzv. mate-
riální znak přestupku). 

Přestupkové řízení je zvláštním 
druhem správního řízení, ve kterém 
se rozhoduje o vině a správním 
trestu za přestupek. Jeho účelem je 
zjistit, zda se skutek skutečně stal, zda 
naplňuje znaky přestupku, kdo tento 
skutek spáchal a za jakých okolností, 
a dále jaký druh správního trestu a 
v jaké výši lze pachateli přestupku 
uložit. 

Správní orgán má povinnost zahájit 
řízení o každém přestupku, který 

zjistí a v řízení dále pokračuje z moci 
úřední. 

V přestupkovém řízení existují zvláštní 
situace, kdy lze řízení zahájit pouze se 
souhlasem osoby přímo postižené 
spácháním přestupku. Jedná se  
o případy, o nichž tak stanoví 
jiný zákon, např. přestupky proti 
občanskému soužití či proti majetku 
spáchané mezi osobami blízkými 
nebo přestupky ublížení na cti hrubou 
urážkou. V takových případech  
správní orgán postiženou osobu 
vydaným usnesením poučí a určí jí  
lhůtu k podání souhlasu, která nesmí 
být kratší než 30 dnů. 

Byla-li spácháním přestupku 
postižena osoba mladší 18 let nebo 
byl-li přestupek důvodem vykázání  
ze společného obydlí (orgánem Policie 
ČR), zahájí správní orgán řízení bez 
souhlasu osoby přímo postižené 
spácháním přestupku. 

Není však pravidlem, že k zahájení 
řízení dochází vždy. V určitých 
případech správní orgán může 
věc odložit, aniž by řízení zahájil.  
V takovém případě správní orgán vydá 
usnesení o odložení věci a vyrozumí  
o odložení věci osobu přímo 
postiženou spácháním přestupku. 

Přestupky projednává obecní úřad, 
zvláštní orgán obce, je-li zřízen 
(komise pro projednávání přestupků) 
nebo policie. 

Městský úřad Frýdlant nemá zřízenou 
komisi pro projednávání přestupků, 
tudíž příslušným správním orgánem  
k projednávání přestupků je sám 
městský úřad (jednotlivé odbory 
příslušné podle toho, jaký konkrétní 
zákon byl jednáním pachatele 
porušen).  

Foto: Martina Petrášková
Frýdlant 11/02/2020
Dana Mrázová, odbor kanceláře úřadu - 
přestupky, tel. 488 886 111, 488 886 501
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Místostarosta Frýdlantu převzal 
návrh stavebně – technického 
řešení frýdlantské nemocnice 
Studii, která obsahuje budoucí 
podobu areálu frýdlantské ne-
mocnice, převzal ve čtvrtek 20. února 
2020 z rukou obchodně-investičního 
ředitele Krajské nemocnice Liberec, 
Ing. Mgr. Milana Trpišovského, 
MBA, místostarosta Frýdlantu Jiří 
Stodůlka. Studie mimo jiné počítá  
s kompletní rekonstrukcí a dostavbou 
dnes nevyužívaného pavilonu 
bývalého dětského oddělení nebo 
vznikem nového lůžkového oddělení  
v pavilonu dnešní chirurgie a interny. 

„Městu Frýdlant jsme předali malý 
generel, čili ucelený projekt, řešení 
areálu nemocnice Frýdlant, který má 
koncepčně vyřešit stavebně – technický 
stav nemocnice pro poskytování 
zdravotní péče na Frýdlantsku,“ uvedl 
po setkání s místostarostou Frýdlantu 
Jiřím Stodůlkou obchodě-investiční 
ředitel liberecké nemocnice Milan 
Trpišovský. Projekt navrhuje řešení 
areálu, které bude uživatelsky 
přívětivé jak pro lékaře a personál 
nemocnice, tak pro pacienty a 
návštěvníky. 

„Studie počítá s kompletní re-
konstrukcí a dostavbou bývalého 
dětského oddělení, které je teď takovým 
nehezkým vřídkem uprostřed areálu 
nemocnice. V jeho patře bude zázemí 
pro vedení nemocnice a administrativní 
pracovníky, v přízemí pak budou 
vybudovány ambulance, přesunou 
se sem laboratoře a umístěna zde 
budou i odběrová místa,“ vysvětluje 
místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. 
Pavilon současné chirurgie včetně 
chirurgických a interních ambulancí 
se pak dočká rekonstrukce. Přibude 
v něm i malý zákrokový operační sál. 

Po přestěhování laboratoří do budovy 
bývalého dětského oddělení pak 
vznikne prostor pro vytvoření nové 
lůžkové jednotky v celém spodním 
patře pavilonu chirurgie. 

„Další změnou ve využití budov v 
areálu nemocnice bude přestěhování 
márnice na okraj areálu a využití 
objektu současné márnice pro vznik 
energobloku, který bude energeticky 
obhospodařovat celý nově vzniklý 
trakt. Počítá se i s novým stravovacím 
zařízením pro zaměstnance a 
návštěvníky,“ doplňuje místostarosta 
Frýdlantu. Důležitou novinkou, 
se kterou projekt také počítá, je 
vybudování spojovacího tunelu 
mezi pavilonem bývalého dětského 
oddělení a budovou, kde jsou nyní 
lůžková oddělení, operační sály a 
další. Lékaři i pacienti si tak zkrátí 

cestu mezi jednotlivými pavilony a 
dostanou se z jedné části nemocnice 
do druhé suchou nohou.  

„Převzetí studie na stavebně-technické 
řešení areálu frýdlantské nemocnice 
vnímáme velmi pozitivně. Vznikla 
ve velmi krátké době, vždyť Krajská 
nemocnice Liberec a.s. převzala 
frýdlantskou nemocnici od bývalého 
nájemce EUC a. s. v ne úplně dobré 
kondici teprve loni v červenci. Vidíme 
zájem liberecké nemocnice o to, 
aby nemocnice ve Frýdlantě začala 
opět fungovat tak, jak to potřebují 
obyvatelé Frýdlantska. To znamená co 
nejefektivněji, v prostorách, které na 
sebe navazují, jsou logicky propojené 
a moderní, prostě odpovídající 
zdravotnictví 21. století. V našich očích 
je frýdlantská nemocnice zachráněna,“ 
říká Jiří Stodůlka. 
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Na návrhu nového řešení areálu 
frýdlantské nemocnice spolupracovali 
s projekční kanceláří i všichni vedoucí 
dotčených oddělení. Právě jejich 
spolupráce má zaručit, že řešení bude 
pro zdravotníky i personál vhodně 
uzpůsobené a funkční. 

„Nyní budeme dále intenzivně jednat o 
financování celého projektu, etapizaci 
či termínovém harmonogramu 
rekonstrukce, jak s Krajskou nemocnicí 
Liberec, tak s Libereckým krajem,“ 
vysvětluje další vývoj místostarosta 
Frýdlantu. 

Město Frýdlant má na vznik projektové 
dokumentace v rozpočtu v letošním 
roce vyhrazenu částku 3 miliony 
korun, dalších 25 milionů korun pak 
na samotné stavební práce. Krajská 
nemocnice Liberec slíbila přispět  
9 miliony korun. K tomuto projektu se 
aktivně přihlásilo i zastupitelstvo obce 
Bulovka s nabídkou konkrétní finanční 
pomoci v hodnotě 500 000 korun.    
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V soutěži nápadů občanů, které město 
zrealizovalo, zvítězilo discgolfové hřiště
Vybudování discgolfového hřiště v areálu lesoparku Střelnice se stalo podle hlasujících vítězem soutěže  
o nejlepší nápad obyvatel Frýdlantu, který Město Frýdlant přetvořilo v projekt a zrealizovalo. Do soutěže,  
ve které mohli lidé vybírat 3 z 25 zrealizovaných nápadů, se prostřednictvím hlasování na webu města 
Frýdlant a pomocí formuláře ve Frýdlantském zpravodaji zapojilo 56 občanů. Na druhém a třetím místě 
skončil se shodným počtem hlasů pytlový systém sběru tříděného odpadu a příměstská autobusová  
doprava. 

V soutěži, která trvala dva měsíce, vybírali 
lidé tři projekty, které vedení města 
přinesli jako nápad sami obyvatelé 
Frýdlantu. 

„Některá města a obce mají takzvané 
participativní rozpočty. My ve Frýdlantě 
přímo participativní rozpočet nemáme, 
zato se ale pravidelně potkáváme  
s obyvateli Frýdlantu a posloucháme jejich 
nápady a náměty. Máme Dny otevřených 
dveří, besedy s občany, máme spoustu 
komunikačních nástrojů, díky kterým 
nám lidé posílají svoje nápady a podněty. 
A protože těch nápadů a podnětů už byla 
od doby, kdy jsme ve vedení Frýdlantu, 
spousta, rozhodli jsme se vybrat 25 těch 
nejlepších a tři z nich odměnit,“ řekl při 
vyhlášení soutěže starosta Frýdlantu 
Dan Ramzer. Dodal také, že Frýdlant 
se nevydává cestou participativního 
rozpočtu i proto, aby lidé nebyli 
limitováni nějakou konkrétní částkou. 

„Některé nápady se dají zrealizovat  
za jednotky tisíc korun, některé za jednotky 
milionů korun. Někomu může chybět 
odpadkový koš, jiný přijde s nápadem 
na regeneraci sídliště. Náklady na tyto 
projekty se nedají porovnat, přesto oba 
zlepší kvalitu života ve Frýdlantu. Proto 
chceme raději přemýšlet o konkrétních 
nápadech, než abychom určili nějakou 
škatulku, do které se musejí občané vejít,“ 
doplňuje starosta města. 

Vedení Frýdlantu do soutěže vybralo 
celkem 25 zrealizovaných nápadů občanů: 

1. regenerace sídliště U Nemocnice

2. hřiště v městském parku v Mezibranské ulici

3. parkoviště v ulici Sídlištní

4. parkoviště v ulici Bezručova u č. p. 1145

5. dětská hřiště v ulicích Lesní a Družstevní

6. discgolfové hřiště v areálu lesoparku Střelnice

7. výběrové řízení na cenu elektřiny pro veřejnost

8. pytlový systém sběru tříděného odpadu

9. studánka na Větrově a veřejné prostranství s hřištěm na Větrově

10. květinová výzdoba náměstí T. G. Masaryka

11. dřevěný betlém na nádvoří radnice 

12. fitness prvky v „Čepičkově lese“ u nemocnice

13. Rákosníčkovo hřiště

14. work-outové hřiště ve Strmé ulici

15. zázemí skateparku ve Strmé ulici

16. tenisový povrch ve sportovní hale u zimního stadionu

17. osvětlení kostela Nalezení sv. Kříže a městského parku

18. zastřešení zimního stadionu

19. umělý povrch na fotbalovém hřišti za ZŠ Bělíkova

20. příměstská autobusová doprava

21. dětské hřiště v ulici Bezručova

22. restaurování kapličky v Albrechticích

23. schody od zimního stadionu do ulice Bezručova

24. restaurování vojenského montovaného mostu v ulici Jizerská

25. naučná stezka Putování za vodou
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Za každým nápadem stojí konkrétní 
osoba. V případě vítězného nápadu, 
discgolfového hřiště, je to rodina 
Vlčkových z Frýdlantu. „Jejich nápad byl 
vlastně zrealizován jako zatím poslední, 
dokončen byl až loni na podzim. Máme 
radost, že se lidem líbí, i když ta pravá 
sezóna na discgolf začne asi až na jaře,“ 
podotýká místostarosta Frýdlantu Jiří 
Stodůlka. 

Manželé Vlčkovi získávají za své vítězství 
v soutěži poukaz na večeři v hodnotě 
1 000 korun, autoři nápadů na pytlový 
systém sběru tříděného odpadu a 
příměstské autobusové dopravy 
pak poukázky pro dva na film dle 
vlastního výběru do městského kina a 
rodinné vstupné do městských muzeí  
ve Frýdlantu a na radniční věž. 

Po dvou lístcích do frýdlantského 
kina na představení dle vlastního 
výběru získávají i tři hlasující, kteří 
byli po skončení soutěže starostou a 
místostarostou Frýdlantu vylosováni 
ze všech hlasujících. Ti byli o své výhře 
vyrozuměni prostřednictvím emailu, 
který uvedli při hlasování v soutěži. 

Vedení Frýdlantu bude ve sbírání 
nápadů občanů na zlepšení úrovně 
života ve Frýdlantě pokračovat i nadále.  
Už v březnu chystají starosta a místo-
starosta opět pravidelné Setkávání  
s občany v terénu. „Opět budeme vyjíždět  
za obyvateli Frýdlantu přímo do místa 
jejich bydliště. Máme připraveno sedm 
setkání v různých částech města, první 
proběhne 18. března 2020 v prostorách 
Rychty u Baráčníků na Větrově. Poslední 
je pak naplánováno na 15. dubna  
v Albrechticích,“ říká starosta Frýdlantu. 

Místostarosta Jiří Stodůlka ho pak 
doplňuje: „Už teď se těšíme na to, jaké 
podněty nám lidé přinesou. Je totiž 
vždy nejlepší, zajít přímo za občany a 
vyslechnout si z jejich úst, co je trápí a  
s čím jim můžeme pomoci. Považujeme 
tyto pravidelné každoroční výjezdy  
za občany za velmi užitečné. Věřím, že 
to lidé vidí stejně a na setkání se svými 
podněty dorazí.“    

ING. DAN RAMZER

 

SETKÁNÍ
starosty a místostarosty Frýdlantu s občany

18. března 2020
v prostorách Rychty u Baráčníků na Větrově

 

PŘIJĎTE NÁM ŘÍCT, 
JAKÉ CÍTÍTE VE SVÉM OKOLÍ 

NEDOSTATKY, NEBO JAKÉ MÁTE 
NÁPADY NA VYLEPŠENÍ MÍSTA, 

KDE ŽIJETE.

JIŘÍ STODŮLKA

 

PLÁN SETKÁNÍ 
VŽDY OD 17.00 HODIN

 

starosta města

místostarosta města

23. března 2020
v prostorách základní školy v Bělíkově ulici, 

ve staré budově, 1. patro

25. března 2020
v klubovně Českého svazu chovatelů 

v Kodešově ulici

1. dubna 2020
v klubovně ZO Českého zahrádkářského svazu

v zahrádkářské kolonii „Za nemocnicí“

6. dubna 2020
v prostorách rozhledny

30. března 2020
v prostorách hasičské zbrojnice na Větrově

15. dubna 2020
v Albrechticích
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Městská policie Liberec omezí 
od dubna služby ve Frýdlantu 
na polovinu
Strážníci Městské policie 
Liberec budou ve Frýdlantě 
sloužit od začátku dubna 
2020 jen polovinu času, než  
po který sloužili doposud.  
Za omezením služeb o 50% 
stojí nedostatek strážníků, 
se kterým se Městská policie 
Liberec potýká. Omezení 
služeb by se bezpečnosti  
ve Frýdlantu nemělo výrazně 
dotknout. 

Město Frýdlant má s Městskou 
policí Liberec smlouvu o činnosti 
zabezpečující místní záležitosti 
veřejného pořádku na území 
Frýdlantu od roku 2012. Veřejnoprávní 
smlouva byla nejprve uzavřena  
do roku 2016, následně prodloužena 
do 31. 3. 2020. „Strážníci Městské 
policie Liberec dohlíželi na pořádek  
ve Frýdlantu díky této smlouvě 24 hodin 
denně. Dnes se však Městská policie 
Liberec potýká s nedostatkem strážníků 
a proto Rada Statutárního města 
Liberec přistoupila ke kroku, kterým 
činnost strážníků na území Frýdlantu 
omezila na polovinu a to s účinností  
od 1. 4. 2020,“ vysvětluje ředitel 
Městské policie Liberec Ladislav 
Krajčík. 

Pro Frýdlant je to i přes omezení 
služeb vstřícný krok. Ve hře totiž byla 
i varianta, že by liberečtí strážníci 
přestali ve Frýdlantu sloužit úplně. 
„Děkuji vedení Liberce i Městské policie 

Liberec za to, že nám vyšli vstříc a 
smlouvu Frýdlantu s Městskou policií 
prodloužili až do 30. 9. 2021, i když 
v omezeném rozsahu. Dává nám to 
prostor na úvahy, jakým dalším směrem 
se máme vydat. Budeme se mimo 
jiné na zastupitelstvu města zabývat 
i variantou zřízení vlastní městské 
policie,“ říká starosta Frýdlantu Dan 
Ramzer. Nicméně městský rozpočet 
by vlastní městská policie přišla na 
zhruba dvojnásobek částky, než jakou 
stály služby Městské policie Liberec. 

Liberecké městské policii chybí  
v současné době zhruba 15 strážníků, 
omezení služeb ve Frýdlantu tak bylo 
nezbytné. „Strážníci budou ve Frýdlantu 
nově sloužit 30 jedenáctihodinových 
služeb za měsíc. Konkrétní plán služeb 
budeme s Městskou policí Liberec a 
Policií ČR řešit operativně, s ohledem 
na roční období, akce ve městě a 
podobně. Věřím, že současná úroveň 
stavu bezpečnosti a veřejného pořádku 
ve Frýdlantu tím nebude ohrožena,“ 
uzavírá starosta Frýdlantu.    

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | březen 2020

8



Občanská 
kronika

Jáchym Stodůlka
Ella Šubrtová
Anett Bieliková
Eliška Plešerová
Radim Tesař
František Čemus
Otto Pavlík
Dominik Gábor

Narození
Josef Křen
Petr Stehlík
Eva Rusňáková
Vojtech Bari
Josef Kaleja
Irena Bilá
Luděk Prchal

Úmrtí

leden 2020

RÁDIO VAŠEHO KRAJE

liberec.rozhlas.cz
Liberec-březen.indd   1 3.2.2020   13:11:29

Ú s p ě š n í  a u t o ř i  a  j e j i c h  u č i t e l é  

o b d r ž í  h o d n o t n é  c e n y ,

P r á c e  f i n a l i s t ů  b u d o u  i n t e r p r e t o v á n y

z n á m ý m i  č e s k ý m i  h e r c i  

n a  f e s t i v a l u

MÁŠ  V  HLAVĚ

BROUKA?

PIŠ !

Frýdlantsko  Franze  Kafky  z .s . ,  Wietew  z .s .  a  Gymnázium  Frýdlant  ve  spolupráci  s  Městem  Frýdlant

P O Ř Á D A J Í

K A F K O V S K O U  L I T E R Á R N Í  S O U T Ě Ž

F R Ý D L A N T S K O  F R A N Z E  K A F K Y  

1 8 .  -  2 0 .  Z Á Ř Í  2 0 2 0  

P

s

a

n

í

 

j

e

 

m

o

j

e

j

e

d

i

n

á

 

v

n

i

t

ř

n

í

m

o

ž

n

o

s

t

,

 

j

a

k

E

X

I

S

T

O

V

A

T

K A T E G O R I E :  S t u d e n t i  S Š

Ú T V A R :  B a j k a  č i  p o d o b e n s t v í  i n s p i r o v a n é  F . K .

R O Z S A H :  M a x  3 6 0 0  z n a k ů  v č e t n ě  m e z e r

F O R M A :  T e x t o v ý  d o k u m e n t  f o r m á t u  P D F ,  D O C ,  D O C X  č i  O D T

T E R M Í N  O D E V Z D Á N Í :  E - m a i l e m  d o  3 1 .  5 .  2 0 2 0  n a  s o u t e z @ f r y d l a n t s k o f r a n z e k a f k y . c z

I N S P I R A C E :  T e x t y  F .  K a f k y  -  M a l á  b a j k a ,  J e d e n á c t  s y n ů , Z p r á v a  p r o  j i s t o u  a k a d e m i i ,

K o r m i d e l n í k ,  K ř í ž e n e c ,  V ý z k u m y  j e d n o h o  p s a ,  P ř e d  z á k o n e m ,  U m ě l e c  v  h l a d o v ě n í  a  d a l š í .

  

K A Ž D Ý  S O U T Ě Ž Í C Í  M Ů Ž E  P Ř I H L Á S I T  M A X I M Á L N Ě  2  T E X T Y !
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Orientaci v oblasti sociálních 
služeb usnadní nové letáky 
Frýdlantu
Speciální tištěný leták, který shrnuje 
veškeré sociální služby poskytované 
na Frýdlantsku, vydalo v lednu 2020 
Město Frýdlant. Materiál nazvaný 
Nabídka sociálních služeb na Frý-
dlantsku vytvořil odbor sociálních 
věcí Městského úřadu Frýdlant  
ve spolupráci s Místní akční skupinou 

Frýdlantsko (MASIF). Distribuován 
byl do všech domácností Frýdlantu, 
k dispozici je také na všech úřadech 
Frýdlantska. Najít ho lze na webových 
stránkách Města Frýdlant nebo  
na portálu Frysko. 
V novém letáku jsou barevně odlišené 
sekce s informacemi o sociálních 

službách pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením (zelená), 
pro osoby ve složité životní situaci 
(vínová) a služby pro rodinu, děti 
a mládež (tyrkysová). Leták také 
obsahuje kontakty na sociální odbory 
Frýdlantska.   

Kvůli kůrovcové kalamitě, se kterou lesníci už několik let 
bojují, došlo v letošním roce, stejně jako loni, k navýšení 
objemu nahodilé těžby i na lesním hospodářství Města 
Frýdlant. Velkou část zpracované dřevní hmoty lze využít 
pouze jako palivové dřevo. Proto se Město Frýdlant 
rozhodlo toto zpracované kůrovcové dřevo nabídnout 
k prodeji veřejnosti za cenu poníženou až na hranici 
výrobních nákladů. 
Cena je pro rok 2020 stanovena na 500 Kč za m³.  
V případě zájmu o palivové dřevo se obraťte na správce 
lesů Frýdlant Radima Seiferta, tel. 720 246 033. 

Prodej palivového dřeva z lesního 
majetku Města Frýdlant
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Prvním občánkem Frýdlantu 
roku 2020 je Jáchym Stodůlka

Jáchym je prvním potomkem rodičů. 
„Porod byl nekomplikovaný, proběhl  
v pořádku a Jáchymek prospívá,“ uvedla 
maminka Soňa.  Když přišel chlapeček 
na svět, měl 2900 gramů a 50 cm.  
Do péče o něj se s vervou a nadšením 
pustil i tatínek Jiří.  „Někdy to 
rodičovství prožívám možná i víc, než 
manželka, hlavně v noci. Stačí, když 
Jáchymek zakňourá a jsem okamžitě na 
nohou a zjišťuji, co mu chybí. Zatímco 
žena intuitivně vytuší, kdy si náš syn jen 
něco povídá a kdy opravdu potřebuje 
nakrmit, přebalit nebo pohladit a teprve 
potom k synovi jde,“ směje se tatínek. 
Frýdlant udržuje tradici zvláštního 
přijetí prvního občánka na radnici 
už devět let. „Přivítat první miminko 
Frýdlantu se sluší a já jsem rád, že se 
nám daří tuto tradici stále dodržovat. 
Je to nesmírně milá událost. Vždy 
miminku přeji, aby mělo co nejšťastnější 
život plný lásky. Věřím, že alespoň jeho 
část prožije v našem krásném městě 
a já ho tu uvidím vyrůstat,“ podotkl 
starosta Frýdlantu Dan Ramzer s tím, 

že ho těší také to, že se ve Frýdlantu 
stále rodí děti a město v nich má svoji 
budoucnost. 
„Pro prvního občánka Frýdlantu máme 
každý rok připraven malý dárek, kterým 
je zlatý řetízek s přívěskem znamení 
Kozoroha. Jáchymek tak bude mít 
památku. Mamince jsme pak jako 
gratulaci předali květinu a oběma 
rodičům pamětní list,“ říká matrikářka 
Městského úřadu Frýdlant Ivana 
Sitzberger. Ta posléze vyzvala rodiče  
i starostu k podpisu do pamětní knihy 
Frýdlantu. 
Jáchym Stodůlka se narodil v prvním 

týdnu nového roku a mezi prvními 
miminky Frýdlantu posledních devíti 
let se tak zařadil do středu statistiky. 
Nejdéle Frýdlant čekal na první 
miminko předloni. „S datem narození 
13. ledna odsunula Lucie Bednářová 
na druhou pozici Nikolu Žlebkovou, 
která se v roce 2013 narodila 11. ledna. 
Naopak nejrychlejší byl za sledovaných 
devět let Tomáš Čáslavský v roce 2014, 
který přišel na svět hned na Nový rok,“ 
uzavírá malou statistiku matrikářka 
Ivana Sitzberger.   

Prvním občánkem Frýdlantu roku 2020 je Jáchym Stodůlka. Narodil se 6. ledna 2020 v porodnici  
v Liberci rodičům Soně a Jiřímu Stodůlkovým. Ve čtvrtek 6. února 2020 malého Jáchymka jako první 
miminko Frýdlantu nového roku přijal ve své pracovně starosta města Dan Ramzer. 

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | březen 2020

11



V naší školce se snažíme vzbudit  
v dětech zájem o přírodu a pomoci jim 
pochopit její význam. Umožňujeme 
dětem setkání s nevšedními živočichy. 
Chceme, aby poznaly jejich život a 
lépe tak porozuměly, proč je nutné 
ohrožené druhy chránit.

První výukový program - „Tajemství 
lesa“ děti velmi zaujal. Měly možnost 
hledat ukrytá zvířátka v lese, zjišťovaly, 
čím se který tvor živí nebo komu je 
naopak potravou. Poznávaly stromy, 
přiřazovaly k nim správné listy a plody. 
Učily se poznat rozdíl mezi parohem 
a rohem. Prohlédly si nejrůznější 
přírodniny - šišky, kůže, větvičky a 
podobně.

Při druhém, neméně zajímavém 
výukovém programu, jsme se setkali 
s ochočenou liškou obecnou. Liška 
Mia volně pobíhala po třídě, děti si ji 
mohly zblízka prohlédnout i pohladit. 
Dozvěděly se také, co tato šelma 
dokáže ulovit, proč je oproti zažitým 
představám užitečná a jak je to s jejím 
vztahem k lidem a člověka k ní.

Příroda kolem nás

za MŠ Sídlištní 
Mirka Balášová 

O zvířátka se zajímáme i mimo třídu 
školky. Tradičně chodíme během zimy 
do lesa. Děti si z domova přinesou 
kousky suchého pečiva, mrkvičky, 
jablíčka a s nadšením je nosí do 
krmelce zvířátkům. Nezapomínáme 
ani na kačenky v řece Smědé.

Venku se snažíme využít všechny 
příležitosti, které se nám nabízejí,  

MŠ Sídlištní

a ukazujeme dětem vše, co se týká živé  
i neživé přírody. Pobyt v přírodě 
nám nic a nikdo nenahradí, proto se 
snažíme naše děti vést k tomu, aby 
přírodu chránily. Každá květina, každé 
zvíře, každý strom nás může mnohému 
naučit.    
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Školní sport, volnočasové aktivity 
a vzdělávací programy škola žákům 
nabízí pravidelně.

ZŠ speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace

1. Úterý: od 13.30 do 15.30 hodin, 
trenér: Mgr. Jan Húska
zaměřeno na atletiku, florbal, stolní tenis

2.  Středa: od 13.45  do 15. 00 hodin, 
trenér: Mgr. Jindřich Láska
zaměřeno na basketbal, vybíjenou, sálovou kopanou

Mgr. Jarmila Kesnerová

V zájmové činnosti je pozornost zaměřena  
na sportovní tréninky, ke kterým využíváme 
tělocvičnu TJ Slovan Frýdlant - Sokolovna. Ráda bych 
tímto poděkovala za vstřícnost a ochotu panu Jaroslavu 
Vančurovi. 

V únoru u nás proběhly programy se Střediskem 
výchovné péče Frýdlant (SVP) zaměřené na vzájemné 
vztahy, toleranci a zdravé klima ve třídě, které měly své 
názvy:  8. ročník - Nemůžu žít bez … ; 7. a 9. ročník - Šikana, 
6. ročník - Vyplouváme. Tato témata jsou ve školách vždy 
vítaná. Děkujeme lektorům, kteří programy vedli. 

Všem občanům města Frýdlant přejeme příjemný 
začátek jara.   

Z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 
vzešel projekt: ZŠ Speciální Frýdlant II, CZ.023.68/0.0/ 
0.0/18_063/0009725. V tomto projektu je zahrnuta celá 
řada vzdělávacích aktivit. 

V lednu například proběhl Projektový den mimo školu  
s aktivním učením v Iqlandii Liberec. První stupeň 
pracoval v dílničkách s názvem Lidské smysly a druhý 
stupeň měl laborky Vesmírná mise. Žákům se projektový 
den moc líbil a přijeli doslova nadšení.
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

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

okres Liberec, příspěvková organizace 

 

OZNÁMENÍ O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

 

Vážení rodiče, milé děti, 

dovolujeme si Vás pozvat k zápisu do 1. ročníku základní školy, který se koná 

 

ve čtvrtek 23. dubna 2020 od 13.00 do 17.00 hodin 
v budově pracoviště ZŠ Husova 344, Frýdlant. 

 

Zápis se týká dětí, které do 31. srpna 2020 dovrší šest let věku, nebo dětí, kterým byl povolen 
odklad plnění povinné školní docházky pro školní rok 2019/2020.  

K zápisu si, prosím, vezměte rodný list Vašeho dítěte a Váš občanský průkaz, případně další 
doklady o dítěti – doporučení školského poradenského zařízení, vyjádření odborného lékaře 
nebo klinického psychologa, rozhodnutí o odkladu školní docházky.  

Informace o odkladu povinné školní docházky 

Žádost o odklad povinné školní docházky podává zákonný zástupce písemně v době konání  
zápisu. Žádost musí být doložena doporučením školského poradenského zařízení  
a doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa.  

Dny otevřených dveří na jednotlivých pracovištích ZŠ 

Před zápisem do 1. ročníku si můžete v rámci Dnů otevřených dveří prohlédnout jednotlivá 
pracoviště ZŠ v těchto termínech, vždy mezi 15.00 a 17.00 hodinou: úterý 17. března 2020  
ZŠ Bělíkova, středa 18. března 2020 ZŠ Husova, čtvrtek 19. března 2020 ZŠ Purkyňova.  

Podrobné informace o organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce včetně kritérií 
pro přijetí žáků k základnímu vzdělávání najdete na webových stránkách školy 
www.zsazusfrydlant.cz.  

Těšíme se na Vás! 

                                                                            

       kolektiv pedagogů ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant
        

 
 

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace 
Purkyňova 510, 464 01  Frýdlant; tel.: 482 312 197; e-mail: podatelna@zsazusfrydlant.cz; web: www.zsazusfrydlant.cz 
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Maturitní plesy SŠHL Frýdlant

SŠHL Frýdlant

V únoru letošního roku uspořádala 
Střední škola hospodářská a lesnická 
Frýdlant ve spolupráci se spolky rodičů 
a přátel školy dva tradiční maturitní 
plesy – oborů Sociální činnost, 
Obchodní akademie, nástavbového 
studia Podnikání, Agropodnikání a 
Veterinářství. Tyto plesy se i podle 
návštěvnosti těší mezi veřejností 
velké oblibě. Všem, kteří se podíleli na 
přípravě a organizaci těch letošních, 
děkujeme. 

V únoru se žáci učebního oboru Kuchař-
číšník Střední školy hospodářské a 
lesnické Frýdlant postarali o zajištění 
obsluhy a přípravy pokrmů pro taneční 
kurz devátých tříd Základní školy Frýdlant. 

Pro účastníky žáci SŠHL připravili slavnostní 
tabuli s odborným výkladem, slavnostní 
přípitek a samozřejmostí byla výtečná 
večeře zakončená lehkým dezertem. 

Za rok se budeme opět těšit.   

Ing. Miroslav Kudrna
ředitel Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant
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Vypalování porostů je zákonem 
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
zakázáno a porušení zákazu je 
možno trestat u fyzických osob až 
do výše 25 000 Kč a u právnických 
osob postihem do 500 000 Kč. Také 
spalování „nepřírodních“ materiálů 
a odpadu je zakázáno. Na rozdíl 
od vypalování porostů není pálení 
shrabané trávy, listí či klestu zákonem 

výslovně zakázáno. I na tuto činnost 
však platí určitá pravidla a omezení. 

Zákon jasně stanovuje podmínky 
pro pálení, které provádí podnikající 
fyzické a právnické osoby. Je to 
zejména povinnost ohlašovat 
každé pálení na krajské operační 
a informační středisko Hasičského 
záchranného sboru Libereckého 
kraje (KOPIS HZS LK). Pálení 

HASIČI RADÍ OBČANŮM

lze nahlásit z pohodlí domova  
po internetu pomocí jednoduchého 
formuláře „NAHLÁŠENÍ PÁLENÍ“, 
který je uveřejněn na webových 
stránkách www.lk.hzscr.cz. Stejný 
formulář lze využít i pro nahlašování 
odpalování ohňostrojů. V případě, 
že pálení není možné nahlásit přes 
formulář na webu, lze využít také číslo 
950 471 100. 

Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce 
každoročně spjaty s pálením biologického odpadu (listí, větví, rostlinného odpadu apod.). Z hlediska 
pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru. 

Pravidla pálení 
biologického odpadu

    

 

HASIČI RADÍ OBČANŮM 

 
Jsou biokrby bezpečné? 

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

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

Několik základních rad pro bezpečný provoz biokrbu: 

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

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

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

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

v českém jazyce a dalšími údaji a výstražnými symboly. 

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

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

Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban 
oddělení prevence 

     HZS Libereckého kraje 

    

 

HASIČI RADÍ OBČANŮM 

 
Jsou biokrby bezpečné? 

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

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

Několik základních rad pro bezpečný provoz biokrbu: 

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

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

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

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

v českém jazyce a dalšími údaji a výstražnými symboly. 

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

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

Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban 
oddělení prevence 

     HZS Libereckého kraje 

• datum a místo pálení
• jméno osoby, která je za pálení odpovědná a kontakt (mobilní telefon)
• dobu, po kterou bude pálení probíhat
• spalovaný materiál
• způsob zabezpečení místa 
Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale 
fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na KOPIS 
HZS LK. I pro tyto práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:

• Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně závazných vyhlášek obcí  
 (požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem apod.)
• Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let.
• Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin.
• Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) by se pálení mělo přerušit.
• Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta,  
 ploty apod.) a mít k dispozici jednouché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek apod.).
• Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor.
• Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit. V období sucha je třeba ohniště kontrolovat i v průběhu 
 následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou.
• V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení  
 povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit KOPIS HZS LK, případně na tísňové linky 150 nebo 112.

Všechny zmíněné informace se samozřejmě týkají i pálení ohňů 30. dubna při „pálení čarodějnic“. Při těchto oslavách 
je třeba dát také pozor na konzumaci alkoholu spojenou právě s otevřeným ohněm nebo manipulací se zábavní 
pyrotechnikou.   

por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS Libereckého kraje

Při ohlašování pálení je nutno uvést zejména následující informace:

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | březen 2020

16



Výroční valná hromada Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska - 
Sboru dobrovolných hasičů Frýdlant 
se uskutečnila v sobotu 25. ledna 
2020 v prostorách hasičské zbrojnice  
v Okružní ulici. V rámci výroční valné 
hromady došlo k volbě starosty sboru 
a velitele jednotky sboru, jednatele, 
pokladníka a členů výboru sboru.  
Do funkce starosty SDH Frýdlant byl 
pro další pětileté funkční období 
zvolen Zdeněk Průša, velitelem 
jednotky sboru pak Bc. Stanislav 
Socha. Oba funkci, do které byli 
zvoleni, zastávali již v předchozím 
volebním období. Jednatelkou sboru 
byla členy SDH Frýdlant zvolena Hana 
Sochová, pokladníkem Ing. Miloš 
Koutník a členy výboru Jiří Janovský 
starší, Jiří Kokta starší a Kamil Socha.  

Frýdlantští hasiči mají 
staronové vedení
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„Mám jasnou představu o péči 
o seniory, která se nejlépe 
uplatňuje z ředitelské židle. 
Proto v ní sedím.“

DOMOV U SPASITELE není  
ve Frýdlantu rozhodně žádným 
novým zařízením, funguje už 
desítky let. Nicméně i tak se možná 
najdou lidé, kteří o jeho fungování 
příliš nevědí. Jednoduše třeba 
proto, že jeho služby jejich rodina 
nikdy nepotřebovala. Mohla byste 
proto DOMOV čtenářům na úvod 
přiblížit?

Jsme zařízení pro seniory starší 65 
let s kapacitou 45 klientů. Nejsme 
ale domem se zvláštním režimem, 
což znamená, že nepřijímáme lidi 
s Alzheimerovou demencí, kteří 
vyžadují zvláštní přístup. K pobytu 
u nás přednostně přijímáme občany 
Frýdlantského výběžku. Proto, 
abychom nezpřetrhaly vazby seniorů 
s jejich rodinami, aby to k nim měli 
blízko, a pokud tady vyrůstali a žili 
celý život, abychom jim tady umožnili 
na Frýdlantsku i důstojně dožít.  
Celkově má náš domov 32 
zaměstnanců. Tvoříme vlastně 
jakousi samostatnou jednotku – jsme 
soběstační, co se týká kuchyně, naše 
kuchařky vaří výbornou domácí 
stravu, máme svojí prádelnu, pereme 
i klientům, máme vlastní uklízečky a 
samozřejmě pečovatelský personál. 
Ten tvoří 12 pečovatelek a jeden 

pečovatel a také dvě pečovatelky/
aktivizační pracovnice. Kromě toho se 
s námi o klienty starají i tři zdravotní 
sestry a dále máme ještě několik 
dalších pečovatelek a sester jak se 
říká v záloze. Jde třeba o pečovatelky 
a sestry v důchodu, které nám 
vypomáhají, když jsou dovolené 
nebo třeba je mezi naším stálým 
personálem vysoká nemocnost.  
Od listopadu do našeho týmu patří i 
sociální pracovnice, za což jsem ráda, 
protože její služby klientům jsou zde 
potřebné.

Pojďme teď tedy k vaší osobě. Já 
o vás vím, že jste vlastně takový 
věčný student. To základní 
vzdělání, všeobecná sestra, vám 
nestačilo?

Byl to dobrý základ, protože to bylo 
to povolání, které jsem vždycky 
chtěla dělat. Pak jsem ale usoudila, 
že by bylo dobré se vzdělávat dál 
a tak jsem studovala a studovala. 
Lékařskou fakultu v Hradci Králové 
obor ošetřovatelství, všeobecnou 
sestru bakaláře a později navazující 
magisterské studium taktéž v oboru 
ošetřovatelství. Zatím poslední 
vzdělání, které jsem získala, byla 
atestace v intenzivní péči. No a 

díky tomu vzdělávání jsem vlastně 
i postupovala v profesním životě 
a prošla různými odděleními a 
pracovišti. Začínala jsem ve frý- 
dlantské nemocnici na interním 
oddělení, pak jsem pracovala 
u záchranné služby, jako 
anesteziologická sestra, chvíli 
na pohotovosti v Liberci, pak  
po mateřské dovolené opět  
v nemocnici ve Frýdlantu na interně 
a pak na oddělení následné péče a 
DIOPu jako staniční sestra. Potom  
jsem z nemocničního prostředí 
na chvíli odešla, i když vlastně 
ne úplně. Učila jsem v Liberci na 
střední zdravotnické škole. Byla 
to výborná zkušenost. Nicméně 
zhruba po šesti letech jsem se do 
nemocnice vrátila, i když tentokrát 
jsem pracovala v té liberecké na 
oddělení nefrologie a dialýzy.  
No a odtamtud jsem pak zamířila sem,  
do DOMOVA U SPASITELE.

Co vás vedlo k tomu, abyste se  
do výběrového řízení na ředitelku 
DOMOVA přihlásila?

Důvodů bylo několik. Nejhlavnější 
byl ten, že mám celoživotně určitou 
představu o tom, jak bychom se měli 
starat o pacienty v nemocnicích a 

Novou ředitelku má od začátku září loňského roku DOMOV U SPASITELE, který je ve Frýdlantu jediným 
pobytovým zařízením, starajícím se o seniory starší 65 let, jejichž zdravotní stav či rodinná situace už 
nedovolují, aby zůstali ve svém domácím prostředí. V čele domova, který zřizuje Církev československá 
husitská, stojí Mgr. Milada Kochanová. Veselá, inteligentní a cílevědomá zdravotní sestra a pedagožka, 
která má po celý život k seniorům blízko a pracovala s nimi i v předchozích zaměstnáních. „Věřím, že 
DOMOVU U SPASITELE, jeho klientům i zaměstnancům mám co nabídnout. Mou vizí je, aby v něm všichni byli rádi 
a aby prostředí i péče odpovídaly tomu, že žijeme v 21. století,“ říká v rozhovoru pro Frýdlantský zpravodaj.
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také o klienty v domovech seniorů. 
A jinak se péče nastavuje, když jste 
na stejné úrovni, jako kolegyně a 
jinak, když je člověk vedoucím a má 
nějaké pravomoci. Tak jsem si říkala, 
že z téhle pozice to asi půjde nejlépe, 
něco změnit. Mám na to pravomoci, 
můžu ovlivnit péči, aby byla taková, 
jakou si ji představuji. Aby byla 
taková, jakou bych chtěla v případě 
péče o mě samou nebo o mé rodiče.  
A protože jsem frýdlantská, byl Domov 
U Spasitele mou srdeční záležitostí. 
Populace stárne, a když chci, aby lidé 
důstojně dožili, měli hezký podzim 
života, tak to je nejlepší místo, jak  
k tomu přispět.

Mluvila jste o tom, že máte svou 
představu o péči o klienty, jaká je?

Zaměřená na důstojnost a 
individualitu každého klienta. 
Začíná už u toho, jakým způsobem 
s klienty hovoříme. Trvám na tom, 
že v nich stále musíme vidět hlavně 
dospělé lidi. To, že je někdo senior 
upoutaný na lůžko neznamená, že  
s ním budeme mluvit jako s dítětem. 
Pořád to je a zůstane člověk se svým 
vlastním životním příběhem, který 
bychom měli respektovat a brát ho 

v potaz. Chci, aby moji zaměstnanci 
viděli naše klienty komplexně 
a zachovávali jejich důstojnost.  
Má další vize je pak taková, že  
v Domově U Spasitele budou pracovat 
jen ti, kteří o to opravdu stojí, které 
ta práce baví, mají k ní předpoklady 
a budou odvádět to, co je potřeba. 
Protože je to práce specifická a 
není vhodná pro každého. Což ale 
neznamená, že ti, které já nevidím 
jako vhodné pro tuto práci, nemohou 
odvádět kvalitní práci někde jinde 
a být tam užiteční a dobří. U těch, 
kteří chtějí pracovat na sto procent, 
a práce u nás je naplňuje, pak musím 
zajistit takové podmínky, aby byli 
spokojení. Protože i když je na prvním 
místě spokojený klient, spokojený 
zaměstnanec je stejně důležitý.  
To se prostě prolíná. Bez spokojených 
a nadšených zaměstnanců můžu 
těžko posunout péči u nás v Domově 
do 21. století.

Jaké jsou změny v Domově, které 
byste chtěla prosadit, nebo které 
už třeba probíhají?

První změnou byl už zmíněný přístup 
v komunikaci s klienty. Teď od ledna 
jsme potom třeba posunuli pracovní 

dobu. Místo od šesti hodin ráno 
pracuje personál od sedmi hodin. 
Je to přívětivější pro něj, ale i pro 
klienty, kteří si tím pádem mohou 
déle pospat. Posunuli jsme také 
o hodinu dobu snídaně, oběda a 
večeře. Nicméně u posunutí doby 
jídla jsme museli přistoupit ke korekci 
a o půl hodiny jí zase posunout zpět. 
Ten čas byl v klientech tak hluboce 
zakořeněný, že jim takto velká změna 
nevyhovovala. Ale nevadí, důležité 
je, že jsou spokojeni. Další změnou, 
která bude určitě k lepšímu, bude 
navýšení počtu pečovatelů – mužů. 
V současné době tu máme jednoho a 
vnímáme, že by byl potřebný i druhý, 
aby se střídali na denních směnách, 
krátký, dlouhý týden. Protože práce 
s klienty je opravdu těžká, mluvím 
teď o manipulaci s nimi. Není to 
tak dávno, co byla většina klientů 
mobilních a na vozíčcích jezdili třeba 
jen tři. Dnes je to právě naopak. 
Prioritou sociálního systému je, 
aby lidé zůstávali co nejdéle doma. 
Aby díky terénní službě a domácí 
péči, která jim pomáhá, co nejdéle 
zůstávali ve svém prostředí, kde se cítí 
dobře. A je to správným směr. Tudíž 
k nám se potom dostávají až klienti, 
kteří potřebují pravidelně podporu 
od druhého člověka, jejichž rodina 
ani žádná služba už není schopna 
zajistit péči o ně. Většinou tedy ti,  
u nichž došlo ke zhoršení zdravotního 
stavu a mobility. No a oklikou jsem se 
dostala zpátky k pečovateli – muži. 
Jeho úloha je nezastupitelná tam, 
kde ženy pečovatelky už na některé 
úkony fyzicky nestačí. A co si budeme 
povídat, muž v kolektivu má své 
výhody jak mezi zaměstnanci, tak  
ve vztahu ke klientům. Mužský svět a 
pohled je prostě jiný než ten ženský.

Co dalšího byste chtěla v DOMOVĚ 
změnit?

Ráda bych, aby pečovatelky, 
pečovatelé nebo sestry nerezignovaly 
na další vzdělávání. Každá nová 
informace, zkušenost je dobrá a 
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může pomoci zlepšit život v Domově.  
Až se tým stabilizuje, ráda bych, aby 
personál absolvoval Kurz bazální 
stimulace. To považuji za velmi 
přínosné.

Co si pod pojmem bazální stimulace 
máme představit?

Tady si trochu vypomohu definicí 
z literatury. Bazální stimulace je 
komunikační, interakční a vývoj 
podporující stimulační koncept, 
který se orientuje na všechny 
oblasti lidských potřeb. Člověka vidí 
komplexně a pracuje s individualitou 
každého klienta. Je to poměrně 
složité na vysvětlení, tak zkusím 
uvést příklady, kde se využívá, třeba 
z nemocnice. Například klientovi, 
který byl vášnivý řidič, ale je  
po autonehodě ve špatném stavu,  
se třeba v určitých chvílích dává do 
ruky volant. Protože on si pamatuje, že 
ten volant dříve rád držel v ruce. Tím 
se vlastně obnovují mozková spojení. 
Nebo pacientovi motorkáři můžeme 
nechat na pokoji helmu, jeho vlastní 
povlečení, triko na spaní, kosmetiku. 
Protože když používáme věci z jeho 
minulosti, tak mu ji připomínáme. 
Nebo ještě jiný příklad. Budeme mít 
klienta, který byl vždycky velký pivař. 
Pro zlepšení jeho stavu nám bude 
stačit už jen to, že mu dáme trochu 
toho piva ochutnat a on bude mít 
libý pocit, vrátí se mu vzpomínky, 
které má spojené s příjemným 
zážitkem. Ostatně bazální stimulace 
může naučit i řadě praktických věcí, 
které usnadní ošetřovatelskému 
personálu práci, třeba při manipulaci 
s ním. Mně na kurzu třeba překvapila 
jedna maličkost, která může změnit 
schopnost spolupráce klienta. Byla 
to komunikace personálu s klientem 
v souvislosti s jeho otočením. Když 
ke klientovi přijdeme se slovy:  
„Tak paní Krásná, teď vás otočím  
ke dveřím,“ tak je pro toho klienta těžké 
se rychle zorientovat, protože když 
jste dlouhodobě upoutáni na lůžko, 
neřešíte strany, ani kde jsou dveře. 

Ale stačí jen, když mu při sdělování 
informace o otočení opatrně otočíme 
hlavu směrem, o kterém mluvíme, 
klientovo rovnovážné ústrojí se na to 
připraví a tělo se pak otočení nebrání. 
A takové drobnosti dokáží zlepšit 
život klienta a péči o něj.

Mluvili jsme o změnách, které už 
v Domově probíhají a které byste 
chtěla, aby nastaly. Pojďme ale 
taky pochválit. Určitě je co.

To rozhodně je. Ať už jde o péči, 
nasazení i ochotu personálu pracovat 
na tom, abychom se posunuli do toho 
21. století. Kdybych měla vyzdvihnout 
něco, z čeho mám velkou radost a co 
nám vlastně dělá výborné jméno i u 
veřejnosti, je to činnost našich dvou 
aktivizačních pracovnic. Každý všední 
den mají pro klienty připravený nějaký 
program, vyrábějí s nimi nádherné 
rukodělné výrobky, které nám zdobí 
domov nebo se i prodávají veřejnosti 
a šíří naše dobré jméno. Práce v dílně  
s těmito pracovnicemi klienty 
nesmírně baví. Pracovnice pro ně 
mimo jiné připravují cvičení, paměťová 
cvičení, olympiády a různé akce. Chodí 
k nám zpívat děti z mateřských školek,  
v prosinci nás navštívili zahrádkáři, 
kteří přislíbili pomoc na jaře  
s osázením záhonů, místní hasiči nám 
pomáhají s přesunem klientů na různé 
akce, ze SŠHL Frýdlant k nám dochází 
žáci na školní praxi a další a další 
vstřícní a empatičtí lidé, obce, města 
s námi spolupracují. Touto cestou jim 
děkuji a moc si toho vážím.

A kdybyste naopak měla říct, co je 
největší bolestí domova?

Jednoznačně jsou to prostory, které 
jsou pro tento účel a současnou 
klientelu naprosto nevyhovující. Jsem 
přesvědčená, že dříve, když tu bydleli 
víceméně mobilní klienti, kteří si 
dokázali sami dojít, kam chtěli a schody 
jim nevadily, byla ta budova pro ně 
vhodná. Je krásná a na nádherném 
místě. Ale pro nás dnes už bohužel 
naprosto nevyhovující. Pokojíky jsou 

úzké a většinou tmavé, a když v nich 
jsou imobilní klienti, není to komfortní. 
Lůžko by mělo být přístupné ze tří 
stran, to není vůbec možné, když 
jsou v pokoji dva lidi na vozíku, tak 
není vozík kam dát, když chcete se 
zadním klientem vyjet ven, musíte 
nejdříve vyjet s klientem předním 
a zase s ním zajet, takže prostorově 
to začíná být hodně nevyhovující. A 
další věcí je pak bezbariérovost, která 
má své limity. Jsou zde sice schody 
s plošinami, různé rampy, výtahy a 
klienti se dostanou i na vozíku všude, 
kam chtějí, ale stráví při přesunu 
spoustu času čekáním na výtah, který 
je pořád vytížený, na personál, který 
je sveze plošinou nebo po nájezdu, 
když to sami nezvládnou.

Je řešení jak z toho ven?

Kdybych mohla otočit prstenem nebo 
mávnout kouzelným proutkem, tak 
by se mi líbilo, kdyby vzadu vyrostla 
nová budova. S rovnými širokými 
chodbami a velkými světlými 
pokoji. Jsem přesvědčena o tom, 
že řada klientů by byla i mnohem 
samostatnější. Kdyby se mohli vydat 
prostornou rovnou chodbu, dokázali 
by se na ní v řadě případů určitě na 
vozíku sami odstrkat, odtlačit, nebo s 
chodítkem jít. Já si myslím, že někteří 
klienti by třeba chodili, kdyby věděli, 
že to mají kousek, cestou si sednou na 
lavičku a odpočinou si. Ale tady vědí, 
že musejí čekat na výtah, a už je to pro 
ně náročné. V současných chodbách 
ani není prostor pro lavičku, křesílko, 
chodby jsou úzké, ostatní by se v nich 
nevyhnuli a ani by to nevyhovovalo 
požárním předpisům. Takže tady je asi 
řešením nová budova.

Takže to je váš sen tady ve funkci 
ředitelky? 

Vlastně ano. Můj sen je DOMOV, který 
by prostorově vyhovoval klientům i 
personálu, ve kterém bychom mohli 
poskytovat kvalitní péči v hezkém 
prostředí.   
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První letošní turnaj aktivních 
seniorů měl rekordní účast

„Tradičního turnaje v šipkách, který 
zahajuje vždy na začátku roku sezónu 
a každý rok se koná v jiném městě, 
se zúčastnilo 30 aktivních seniorů  
z Frýdlantu, 30 z Liberce, 26 z Jablonce 
nad Nisou a 24 z České Lípy. Hráči byli 
rozděleni do pětičlenných týmů, ale spíše 
kvůli organizaci, protože soutěžil každý 
sám za sebe. Nicméně vyhodnocovali 
jsme i nejlepší město. Protože však nebyl 
stejný počet účastníků ve všech městech, 
započítávali jsme v každém jen 24 
hráčů,“ vysvětluje hlavní organizátorka 
turnaje, matrikářka Městského úřadu 
Frýdlant Ivana Sitzberger. 

Mezi městy jednoznačně zvítězil 
Jablonec nad Nisou, jehož zástupci 
naházeli celkem 8203 bodů. Druhý 
skončil se 7 930 body Liberec, třetí se 
7690 body domácí Frýdlant a čtvrtá 
byla Česká Lípa, jejíž zástupci naházeli 
celkem 5354 bodů. 

Také v hlavní kategorii byl 
nejúspěšnější Jablonec nad Nisou. 
„Jeho zástupci obsadili zlatou a 
bronzovou pozici, stříbro pak bral 
Frýdlant. Konkrétně první místo si 
vybojoval Karel Šťovíček, který naházel 
celkem 555 bodů, druhé místo Helmut 
Pavelka za 489 získaných bodů a třetí 
Václav Vítek za 439 naházených bodů,“ 
doplňuje Ivana Sitzberger.

Všichni tři výherci si domů odnesli 
věcné dary a vítězný tým pak sadu 
piv ze Zámeckého pivovaru Frýdlant. 
„Frýdlantská šipka dopadla na jedničku 
s hvězdičkou, přestože organizace byla 
tentokrát náročnější, než doposud. 
Místo tří měst bylo potřeba zkoordinovat 
týmy ze čtyř měst a také rekordní počet 
účastníků si žádal větší přípravu turnaje. 
I díky pomoci frýdlantských spolků se 
to všechno skvěle zvládlo, hra plynula 
bez zádrhelů a domů odjížděli všichni 
spokojení,“ říká starosta Frýdlantu Dan 
Ramzer. Kvituje také nově vznikající 
spolupráci s aktivními seniory z České 
Lípy. „Věřím, že se bude nadále rozvíjet 
a naše spolupráce mezi seniory už 
bude opravdu celokrajská. Moc se na to 
těším,“ dodává. 

Příští společnou akcí seniorů 
partnerských měst bude 26. března 
2020 tradiční Jarní hop v Předláncích, 
jehož tématem bude letos „modrá“.  

Rekordních 110 účastníků měl ve čtvrtek 30. ledna 2020 první letošní turnaj aktivních seniorů, který 
se uskutečnil v sále restaurace Beseda ve Frýdlantě. Kromě tradičních partnerských měst seniorské 
spolupráce, Frýdlantu, Liberce a Jablonce nad Nisou, se ho premiérově zúčastnili i aktivní senioři  
z České Lípy. 
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Okénko zastupitelů
Nejen zastupitelem je člověk živ … 

Co vlastně dělají naši zvolení zastupitelé 
v běžném životě?  

Milan Drechsler je zástupcem 
ředitele Střední školy hospo-
dářské a lesnické ve Frýdlantě; 
je podporovatelem  volejbalové-
ho spolku Vrtule 

Standa Kvapil je údržbářem 
správy budov firmy ZF Auto-
motive Frýdlant, jednatelem 
Českého rybářského svazu MO 
Frýdlant a tanečníkem skupiny 
CO Dance Company 

Jana Dachsová je účetní liberec-
ké firmy, daňová poradkyně a  
také občasná motorkářka 
 
 

Křížovka trochu jinak, aneb procvičte si 
znalosti………. Z naší opoziční programové rubriky: 

 
POPLATEK ZA ODPADY 

ZDARMA PRO SENIORY OD 65 LET 
ZDARMA PRO DĚTI DO 6-TI LET 
                 
VODNÉ 
UDRŽENÍ CENY VODNÉHO A 
STOČNÉHO POD REPUBLIKOVÝM 
PRŮMĚREM 
 
KOMUNIKACE 
REKONSTRUKCE, OPRAVY, 
ROZŠÍŘENÍ .. TAK SNAD JIŽ BRZY 
UL.KODEŠOVA   

1. Nejvyšší představitel města  
2. Peněžní příspěvek městu ze st.rozpočtu 
3. Volnočasová aktivita  
4. Bytové hospodářství Frýdlant, zkratka 
5. Základní dokument hospodaření města 
6. Název našeho hradu a zámku 
7. Masové sdělovací prostředky 
8. Výběr kandidáta z hlasovacího lístku 
9. Vévoda frýdlantský , meklenburský a kníže 

hlohovský a zaháňský 
10. Sídlo starosty 
11. Člen základního orgánu obce 

Vážení luštitelé, pokud jste se dostali až  
k tajence, srdečně gratulujeme a děkujeme za 

Vaši přízeň !!!! 
 

A máme tu zase jaro,  
ptáci zpívají, zlatice rozkvétají. 

Užívejte lidi a mějte se rádi. 
SOS pro Frýdlant  

 
 
 
 

I v roce 2022 
tu budeme s Vámi. 

A pak to společně ZMĚNÍME 

Tříkrálová sbírka vynesla letos 
ve Frýdlantu přes 31 tisíc korun

Celkem bylo v letošním roce  
pod záštitou Oblastní charity Liberec 
vykoledováno 431 464,- Kč. Podrobné 
informace o koledování, výsledcích  
a konkrétní využití výtěžku (z 

daru, který jste vhodili koledníkům  
do kasičky, pomůže 65 % přímo ve 
vaší obci nebo regionu, 15 % využije  
na své projekty místní diecézní 
Charita, 10 % pomůže potřebným 

v zahraničí, 5 % jde na celostátní 
projekty, 5 % je režie sbírky) naleznete 
na www.charitaliberec.cz nebo 
www.trikralovasbirka.cz. 
„Všem dárcům, koledníkům a dobro-
volníkům Tříkrálové sbírky patří náš 
veliký dík a obdiv. Bez jejich ochoty 
a nadšení by se tato akce nikdy 
nemohla uskutečnit. Jsme rádi, že  
i v letošním roce budeme moci  
pomáhat těm, kteří naši pomoc 
potřebují,“ říká ředitel Oblastní charity 
Liberec Mgr. František Sehoř.   

Také letos se mohli lidé ve Frýdlantu připojit k Tříkrálové sbírce, kterou každoročně pořádá Oblastní 
charita Liberec. Letos se ve Frýdlantu podařilo koledníkům během této sbírky vybrat částku 31.354,- Kč.  
Výtěžek bude použit na podporu zdravotně postižené dívky.

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | březen 2020

22



Klienty Domova U Spasitele 
potěšila hudbou na Valentýna 
Julie Svěcená

Julie Svěcená navštívila Frýdlant 
poprvé loni, kdy odehrála charitativní 
koncert v rámci oslav životního jubilea 
starosty Frýdlantu Dana Ramzera. 
„Výtěžek tohoto charitativního koncertu 
šel mimo jiné i na pořízení vybavení 
pro Domov U Spasitele, konkrétně 
bylo za vybrané peníze zakoupeno 
polohovací lůžko. Ten nápad se mi 
velmi líbil, a když pak přišel další, 
abychom společně Domov U Spasitele 
navštívili a potěšili klienty právě na den 
svatého Valentýna, neváhala jsem a 
kývla,“ říká houslistka Julie Svěcená. 
Klientům zahrála skladby od Johanna 
Sebastiana Bacha. 
Po krátkém koncertu pak popřál 
klientům domova k Valentýnu  
i starosta Frýdlantu. „Tento svátek 
jsme pro setkání a malý koncert vybrali 
záměrně. Protože je to svátek, při kterém 
lze popřát i mužům, i ženám. Ne jako 
třeba k MDŽ nebo dni žen. Každému  
z klientů jsme předali pro zpříjemnění  
dne květinu. Já jsem gerberami 
obdaroval přítomné ženy, matrikářka 
Městského úřadu Frýdlant Ivana 
Sitzberger pak muže. Myslím, že 
to každého potěšilo,“ podotýká 
starosta Frýdlantu. A jeho slova 
potvrzuje i ředitelka Domova  
U Spasitele Milada Kochanová. „Úsměv  
na tváři klientů vyloudilo obojí, jak hra 
Julie Svěcené, tak květina. Jsme moc 
rádi, že tato iniciativa přišla a klienti 
strávili příjemné dopoledne s hudbou 
a společností. Vítají každý nevšední 
zážitek. V předchozích měsících jim 

už zahrál harmonikář, kytarista i DJ, 
houslistku jsme tu ale měli vůbec 
poprvé. Doufám, že se nám podaří  

s Julií Svěcenou navázat spolupráci a 
není tu naposledy,“ uzavírá ředitelka 
domova.     

Houslistka Julie Svěcená potěšila v pátek 14. února, na svatého Valentýna, klienty Domova  
U Spasitele ve Frýdlantu. Její houslové umění si ve společenské místnosti domova vyslechly téměř  
tři desítky klientů a zaměstnanců domova.
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Masopustní veselí prozářilo 
pošmourný únorový den

Masopust se ve Frýdlantě drží už roky 
a pod patronát si ho v posledních 
letech bere mateřská škola v Jiráskově 
ulici. „Tradice masopustního průvodu 
byla ve Frýdlantu obnovena v roce 
2003 mateřskou školou Komenského. 
Postupně k této akci byly přizvány 
i ostatní zdejší mateřské školy.  
Po uzavření MŠ Komenského jsme 
se rozhodli této pěkné a veselé akce 
ujmout a pokračovat v ní. Letos naše 
MŠ Jiráskova již tradičně  přizvala  
k masopustnímu reji všechny 
frýdlantské mateřské školy, 1. stupeň 
ZŠ Bělíkova a Základní školu speciální 
Frýdlant. Rovněž byly na tuto akci 
pozvány i děti z okolních mateřských 
škol – MŠ Zvoneček z Hejnic, MŠ Bulovka 
a MŠ z Nového Města pod Smrkem,“ 
říká učitelka pořádající MŠ Jiráskova 
Mgr. Jana Slejšková.

Úsilím organizátorů je tradici 
masopustu udržet a připomenout ji 
těm, kteří si ji pamatují z mladých let.

Každým rokem se mateřská škola  
v Jiráskově ulici na masopust poctivě 
připravuje. Jinak tomu nebylo ani 
letos. „Povídáme si o povoláních 
dnešní doby, ale i o starých řemeslech, 
která již skoro zanikla. Děvčata si hrají 
na švadlenky, kluci zase na ševce. 
Poté se staneme zdatnými pekaři a 
upečeme si křupavé houstičky, které 
si doneseme domů na ochutnání.  
Z kostek postavený komín nám zase 
vyčistí pracovitý kominík. Samozřejmě 
si u toho všeho nezapomeneme 
zpívat, protože s úsměvem a hudbou 
jde vše mnohem lépe. A jaké písničky 
zpíváme? Kalamajka, Až já budu velká, 
Pec nám spadla, Pekla vdolky z bílé 
mouky, Já mám koně, Já husárek, 

Cib, cib cibulenka, Hop, hej cibuláři 
jedou a další. Nechybí ani říkanky jako 
Masopustní veselice, Melu melu, Špity, 
špity bábo, Smrtka nebo Medvěd,“ 
vypočítává Jana Slejšková. 

 Také letos se do masopustního veselí 
před radnicí aktivně zapojilo i vedení 
Frýdlantu.

„Už čtrnáctým rokem si také my 
připravujeme převlek. Předloni jsme 
se třeba stali kominíky, loni jsme 
byli lesními správci. A letos jsme se 
proměnili v piráty z Karibiku, tedy 
vlastně z Frýdlantu. Baví to děti i nás, 
je to příjemné zpestření tohoto zimního 
období,“ říká starosta Frýdlantu Dan 
Ramzer s tím, že se už teď těší na 
masopustní veselí v příštím roce. 
Kromě něj se do pirátské masky 
oblékl také místostarosta Frýdlantu a 
tajemnice Městského úřadu. 

Veselý masopustní rej prošel v pátek 21. února 2020 Frýdlantem. Desítky dětí v tradičních  
i netradičních masopustních maskách vyrazily v deset hodin dopoledne od základní školy  
v Husově ulici a za zpěvu písniček patřících k masopustu se vydaly k náměstí T. G. Masaryka. Tam pak 
masopustní veselí pokračovalo přímo před radnicí. 

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | březen 2020

24



A co je to vlastně Masopust? 
Masopustní období je jakýmsi předělem mezi zimním časem a 
časem probouzející se přírody. Nebývá každý rok stejně dlouhé. 
Jeho délka se určuje podle Velikonoc. Začíná vždy po 6. lednu  
(Tři králové) a končívá v úterý před Popeleční středou, po níž 
nastává čtyřicetidenní předvelikonoční půst.
Český název není třeba vysvětlovat. Je to složenina dvou slov (maso 
a půst), která vyjadřovala následující období – tj. období střídmosti 
v zábavách i stravování. Tímto časem žije už od 9. století velká část 
Evropy. Pro zajímavost, v Německu se mu říká „fastnacht“, v Polsku 
„zapust“, na Ukrajině „maslenice“ a na Slovensku fašiang“.
Původ této „nejdelší veselice v roce“ sahá až do dob pohanských 
a souvisel s oslavou končícího zimního období, předjařím a nadějí  
na příští úrodu a plodnost, zdraví, hojnost a blahobyt.  
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Přichází dlouho očekávaný první jarní 
měsíc, který byl Svazem knihovníků 
a informačních pracovníků (SKIP) 
vyhlášen „Měsícem čtenářů“.  
Po letech, kdy jsme tento měsíc znali 
jako „Měsíc knihy“ nebo v poslední 
době jako „Měsíc internetu“ se  
do centra zájmu dostává samotný 
čtenář a čtení. Naše knihovna se chce 
zaměřit především na dětské čtenáře, 
protože ze zkušeností víme, že dítě, 
které čte, má větší slovní zásobu, 
lépe se soustředí, je samostatnější 
v úsudku a v rozhodování, zkrátka 
daleko lépe a jednodušeji si rozvíjí 
vlastní inteligenci. 

A co jsme pro Vás 
připravili? 

Městská knihovna Frýdlant i letos 
připravila širokou škálu aktivit, 
zajímavé besedy a různorodá setkání 
pro děti. V centru zájmu jsou čtenáři a 
čtení ve všech podobách. 

V letošním roce přibyla i novinka. 
Naše Městská knihovna Frýdlant se 
totiž zapojila do projektu Bookstart -  
S knížkou do života, který vznikl díky 
mezinárodní iniciativě. Jejím smyslem 
a cílem je přesvědčit rodiče, že jednou 
z nejdůležitějších věcí, jež mohou 
udělat pro své děti od nejútlejšího 
věku, je věnovat jim svůj čas a strávit jej 
společně nad knížkou – prohlížením, 
čtením, povídáním a zpíváním. Projekt 
je zaměřený na rozvoj dítěte v rodině 
od jeho narození, chce povzbudit u dětí 
předškolního věku pozitivní vztah ke 
knihám, čtení a čtenářství. Podstatou 

Knihomol 3/2020              
Březen býval tradičně měsícem 
knihy, pak chvíli internetu 
a teď je měsícem čtenářů.         

je spolupráce knihoven s rodinami,  
s velmi malými dětmi a jejich rodiči,  
s cílem pěstovat a prohlubovat zájem o 
četbu i knihovnu od nejútlejšího věku.
Startovací aktivitou Frýdlantu  
pro tento projekt byla sobota 22. 2. 
2020 a letošní první tradiční vítání 
nových občánků města Frýdlantu, 
které bylo obohaceno o projekt  
S knížkou do života. Tímto počinem 
započala Městská knihovna Frýdlant 
také svou spolupráci s matrikou 
městského úřadu. Bez ní bychom 
tento projekt nemohli spustit. 

Nově narozená frýdlantská miminka  
a jejich rodiče obdrželi dárkový 
balíček s dětským leporelem, knihou 
pro rodiče i s nabídkou aktivit 
knihovny. Miminka tak dostala svou 
první knížku v životě. „My knihovnice 
máme velkou radost, že jsme již součástí 
tohoto projektu, s jehož pomocí chceme 
a také se přimlouváme za to, aby si 
děti odmalička zvykaly na knížky, aby 
se jim četlo a aby se s nimi o příbězích 
i povídalo. Jsme si totiž moc dobře 
vědomy toho, jak důležité jsou knihy pro 
vývoj mnoha schopností a vědomostí 
dítěte, a to především v dnešní 
přetechnizované době.“ 

V úterý 3. 3. 2020 již podruhé přijal 
pozvání do Frýdlantu spisovatel 
dětských knih Jiří W. Procházka.  
Ve svém detektivním workshopu  Staň 
se detektivem aneb Tajná dvojka 
zasahuje…,  prověří žáky čtvrtých tříd,  
zda dokáží číst mezi řádky, dekódovat 
obrazová sdělení a přečtou stopy  
k odhalení zločinu. 

Seminář je založený na knižní řadě 
dětských detektivních příběhů 
„Tajná dvojka A+B“. Účastníci 
se hravou formou dozvědí, že  
k vypátrání pachatelů jsou potřeba 
i jiné dovednosti než rychlé nohy či 
přesná muška. Sami si zkusí detektivní 
zápletku vymyslet - aneb následuje 
závěrečný a osvědčený literární 
workshop budoucích spisovatelů 
detektivek! S heslem: Naučme se 
pátrat, číst mezi řádky, cvičme si 
logiku!

Březen měsíc čtenářů vyvrcholí 
v Městské knihovně 6. ročníkem 
NOCI S ANDERSENEM. 

Nabízí se několik významných výročí. 
Které si vybereme, je prozatím 
tajemstvím.

Řekneme si o něm v příštím čísle FZ.     

Za knihovnice a Knihomola
Radka Wittmayerová
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Maškarní bál
I letošní čtvrtá lednová sobota tradičně patřila všem, kteří mají rádi maškarní rej. Nejprve si sobotní 
odpoledne užili ti nejmenší a večer v maskách pokračovali dospělí.

Pro děti byla připravena rozmanitá 
zábava. I ti úplně nejmladší účastníci si 
mohli vyzkoušet různé soutěže, za něž 
mohli získat malou odměnu. Všichni 
si však určitě nejvíce užili vystoupení 
kouzelníka. Ten do svého představení 
aktivně zapojoval všelijaké princezny, 
spidermany, berušky a brouky, také 
medvědy a všechny ostatní. A že 
se jich zase sešlo opravdu hodně. 
Více jak stovku dětí v maskách, které  
na karneval přišly, doprovodilo  
na 140 dospělých. Všichni malí 
účastníci dostali malé občerstvení. 
Jako každý rok, i ten letošní bál měl 
své vítěze mezi maskami. Tradičně 
se soutěžilo ve třech věkových 
kategoriích a celkem 40 dětí bylo 
odměněno zajímavými cenami.                                                                                      

Večer se také odměňovali  
ti nejvtipnější. Na dospělácké 
karnevalové rejdění přišlo téměř 
osmdesát masek, někteří se vydali 
sólo, jiní byli v partách a vybrat mezi 
nimi tu nej bylo opravdu náročné. Po 
celou dobu karnevalu hrál DJ Mazzi, 
který svým repertoárem navodil 
skvělou atmosféru. Na památku  
si pak každý mohl pořídit fotografii  
ve foto koutku Dana Dančevského. 
Tím nejdůležitějším však zůstává, že se 
všichni úžasně pobavili, potkali se zde 
se svými přáteli a známými a báječně 
spolu strávili ať už odpoledne či večer. 
Budeme se těšit za rok na viděnou!  

Domeček Frýdlant, z.s.
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