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Pomozte vybrat 
jméno zatím 
bezejmenné ulici
Občané hledají jméno pro zatím 
bezejmennou ulici, vedoucí po levé 
straně podél Antonie. Ve hře je 22 
návrhů. Hlasujte i vy a vyberte to 
nejlepší. 
 Více na straně 29

Záchranka bude 
mít nové výjezdové 
místo
Nová výjezdová základna Zdravotnické 
záchranné služby Libereckého kraje a 
výukové a výcvikové středisko  
pro záchranáře vznikne v příštích 
letech ve Frýdlantu. 
 Více na straně 3

Husova ulice
má nový povrch 
i chodníky
Husova ulice ve Frýdlantě má 
kompletně nový asfaltový 
povrch a opravy se dočkaly 
i chodníky po obou jejích 
stranách.  
 Více na straně 5

Nádherné fotografie Frýdlantu a Frýdlantska v kalendáři pro rok 2021. Také tato úvodní fotografie bude součástí stolních  
a nástěnných kalendářů Frýdlantsko 2021 frýdlantského fotografa Marka Sekáče. Často velmi originální snímky, které se  
v kalendářích objeví, si můžete v listopadu prohlédnout i na výstavě v přízemí radnice. Více o kalendářích i výstavě na stranách  
6 a 7. Foto: Marek Sekáč



Nevím, jak to bude v listopadu, ale konec 
října byl opravdu teplý. Jako by k nám, 
pod Jizerské hory, nechtěl ještě pustit 
zimu. Bohužel mi ale připadá, že mráz 
dorazil odjinud. Mráz, který zmrazil život 
v naší zemi, v našem kraji, v našem městě. 
To co se děje kolem nás, v souvislosti  
s pandemickým stavem nemoci COVID19, 
v tak velkém měřítku ještě nikdo nikdy 
nezažil.

Jsem moc rád, že zástupci našeho města 
dokázali na situaci reagovat včas a zajistit 
ochranu těch nejpotřebnějších pomocí 
roušek v předstihu. To ostatní je na nás 
samotných, na každém z nás.

Jsme připraveni pomáhat, ale nemůžeme 
uchránit a ubránit každého jednoho 
obyvatele našeho města. 

Kdo je dospělý, má schopnost přijmout  
za sebe zodpovědnost a dokáže se 
nezávisle rozhodovat. Věřím, že se 
budeme všichni rozhodovat správně.

Nebudu komentovat co je a bylo dobře a 
co špatně. 

My všichni společně ale můžeme ovlivnit 
to, co bude. 

Svým chováním a jednáním. Je potřeba 
dodržovat stanovená pravidla a chovat se 
zodpovědně. 

Nesmíme být lhostejní sami k sobě. 

Nesmíme být lhostejní ke svým nejbližším. 

Nesmíme být lhostejní ke svému okolí. 

Musíme být připraveni pomoci.

Musíme si umět o pomoc i říct.

Naše město je připraveno pomáhat. 
Děkuji všem, kteří pomáhají a děkuji i 
všem, kteří si o pomoc dokážou říct.

Nevím, jak dlouho budeme prožívat tuhle 
prazvláštní dobu, ale zdravá a veselá mysl 
je půl zdraví. Mysleme na to!

Přeji Vám krásný listopad, milý čtenáři, a 
těším se na setkání (samozřejmě s rouškou 
přes nos a ústa) v našem krásném a  
na odpovědné lidi bohatém městě.    

Dan Ramzer, starosta
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Ve Frýdlantu vyroste nová 
výjezdová základna zdravotnické 
záchranné služby

„Záchranáři pro výkon své profese 
potřebují vhodné zázemí, které jim 
poskytne odpovídající podmínky. 
Zdravotníci v Hrádku, Jablonci  
i Frýdlantu si zajisté moderní pracoviště, 
které odpovídá standardům 21. století, 
zaslouží. Zpracováním projektové 
dokumentace budeme zase o něco 
blíže k úspěšné realizaci a já jsem 
za to nesmírně rád,“ uvedl MUDr. 
Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana 
Libereckého kraje pro resort zdra-
votnictví. 

Součástí výjezdové základny ve Frý- 
dlantu by mělo být i výukové a 
výcvikové středisko. „Na stavbu 
základen plánujeme využít evropské 
dotace, především REACT-EU. Co se 
týká Frýdlantu, tam předpokládáme 
zbudovat novou výjezdovou základnu 
a výcvikové středisko v rámci projektu 
česko-polské spolupráce,“ dodal 
hejtman Martin Půta.   

„Pro Frýdlant je to skvělá zpráva, 
výstavbou nového zařízení pro zá-
chrannou službu se zlepší a posílí 
zajištění té nejakutnější péče. V případě 
nového školicího střediska pak Frýdlant 
získá lepší statut v kraji a spoustu  
na první pohled neviditelných 
výhod či možností. Například vysoce 
kvalifikovaná místa, pracovní  
příležitosti a třeba i nově vyškolené 

záchranáře, kteří se ve městě mohou 
usadit a zůstat tu se svými rodinami 
natrvalo,“ říká místostarosta Frýd-
lantu, který má zdravotnictví ve své 
gesci, Jiří Stodůlka. 

Frýdlant proto poskytne Libereckému 
kraji potřebné pozemky. „Nová 
stanice záchranné služby by mohla 
vyrůst na místě bývalé kotelny v areálu 
nemocnice. Nevzhlednou budovu 

by tak vystřídala nová výjezdová 
stanice, která by byla přímo v areálu 
nemocnice, což může být v budoucnu 
z mnoha důvodů výhodné. Budova 
pak nabídne záchranářům daleko lepší 
zázemí a pracovní podmínky, než mají 
v současné výjezdové stanici,“ dodává 
starosta Frýdlantu Dan Ramzer.   

Nová výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje a výukové a výcvikové 
středisko pro záchranáře vznikne v příštích letech ve Frýdlantu. Záměr schválil Liberecký kraj. Na svém 
zasedání v úterý 6. října 2020 pak rada kraje už odsouhlasila mimořádný účelový investiční příspěvek 
na projektové dokumentace a zároveň vyhlášení výběrového řízení na jejich zhotovitele. Projektové 
dokumentace ve Frýdlantu vyjdou na 5 milionů korun. Kromě Frýdlantu vzniknou nové výjezdové 
základny zdravotníků i v Jablonci nad Nisou a v Hrádku nad Nisou.  
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Frýdlant rozdal dětem druhého 
stupně základních škol a 
kantorům nanoroušky se stříbrem

„O darování ochranných pomůcek kvůli 
zamezení šíření nákazy novým typem 
koronaviru rozhodli radní a zastupitelé 
Frýdlantu v souvislosti s nařízením 
ministerstva zdravotnictví, že žáci  
2. stupně a kantoři musejí mít roušky 
nasazené po celou dobu pobytu ve škole. 
Je to stav, za který rodiče nemohou a 
proto jsme přijali odpovědnost, a děti 
vybavili ochrannými pomůckami, aby 
jejich pořizování nemuselo jít k tíži 
rodičů. Uvědomujeme si totiž, že řada  
z nich se i kvůli koronavirové krizi 
nachází v těžké ekonomické situaci. 
A navíc pokud chceme, aby opatření 
všichni dodržovali, musíme odpovídající 
pomůcky zajistit,“ říká starosta Frý-
dlantu Ing. Dan Ramzer. 

Město Frýdlant se rozhodlo žáky i 
kantory a zaměstnance školní jídelny 
vybavit speciálními certifikovanými 
antibakteriálními bavlněnými ochran-
nými rouškami s aktivním stříbrem, 
které chrání ústa a nos proti vniknutí 
virových onemocnění. „Máme s nimi 
tu nejlepší zkušenost. Jsou poměrně 
bezúdržbové, dobře se přes ně dýchá, 
není je třeba vyvářet, jsou opakovatelně 
použitelné a antibakteriální účinek je 
garantován až po dobu jednoho měsíce 
od prvního použití nebo do 30. vyprání. 
Roušky jsou třívrstvé a díky použití 
nejnovější technologie nano stříbra jsou 
odolné proti vniknutí kapiček, prachu 
či bakterií,“ dodává starosta Frýdlantu. 
Roušky lze prát v ruce na 30 °C, sušení se 
doporučuje samovolné, lze je také žehlit. „Celkem jsme mezi děti druhého 

stupně naší školy rozdali v pondělí 
5. října 2020 na 1500 těchto roušek. 
Díky nim mají účinnou ochranu  
po dobu tří měsíců. Dalších 160 roušek 
jsme pak rozdělili mezi zaměstnance. 
Moc městu Frýdlant za tuto ochranu 
před novým typem koronaviru 
děkujeme,“ říká ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ 
Frýdlant Mgr. Bc. Petr Kozlovský.  

Základní škola speciální získala  
od města Frýdlant pro žáky druhého 
stupně a zaměstnance 180 kusů 
roušek s aktivním stříbrem, školní 
jídelna pak 39 kusů. 

„Vedle žáků a zaměstnanců základních 
škol a školní jídelny pak město Frýdlant 
vybavilo těmito rouškami i zaměstnance 
Městského úřadu Frýdlant a našeho 
technického oddělení,“ uzavírá starosta 
města Dan Ramzer.   

Město Frýdlant darovalo všem dětem, které ve Frýdlantě navštěvují druhý stupeň základní školy, tři kusy 
speciální nanoroušky s aktivním stříbrem. Roušky pak obdrželi i všichni kantoři obou základních škol  
ve Frýdlantu a zaměstnanci školní jídelny. Každá z roušek představuje účinnou ochranu před bakteriemi a 
viry na dobu 30 dní. 
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Husova ulice má nový povrch, 
opraveny jsou i chodníky

Práce na obnově asfaltového po-
vrchu a chodníků v ulici Husova začaly  
v polovině srpna a skončily ve čtvrtek 
8. října 2020. „Během těch dvou měsíců 
došlo na celoplošnou opravu povrchu 
komunikace v ulici Husova a to od křižo- 
vatky s ulicí Fügnerova až pod kři-
žovatku s ulicí Školní,“ říká Kateřina 
Korečková z investičního oddělení 
Městského úřadu Frýdlant. Obnovy 
se pak dočkaly i chodníky. „Na obou 
stranách ulice došlo k celkové opravě 
stávajících chodníků, které již byly 
rozbité a nevyhovující. Navázali jsme 
tak na již dříve opravené chodníky  
v ulici Fügnerova a celá lokalita je tak 
kompaktní a pro pěší příjemnější,“ 
doplňuje místostarosta Frýdlantu 
Jiří Stodůlka, který má komunikace  
ve městě ve své gesci.

Jediným místem, kde chodníky  
v Husově ulici zatím řešeny nejsou, 
je úsek podél parkoviště. „Město totiž 
chystá nové řešení tohoto parkoviště, 
jeho kompletní obnovou a podstatné 
rozšíření. V současné době se projektuje. 
Bylo by proto nesmyslné podél tohoto 
parkoviště dělat teď nový chodník a  
v dohledné době do něj zase zasahovat,“ 
vysvětluje Jiří Stodůlka.

Na nový asfaltový povrch v Husově 
ulici bude v nejbližší době doplněno 
dočasné vodorovné dopravní značení, 
tedy pruhy či jiné značky namalované 
na vozovce.  Na jaře příštího roku 
pak bude nahrazeno vodorovným 
dopravním značením stálým.

Během rekonstrukce povrchu a 
chodníků v ulici Husova došlo také 
na napojení Základní školy speciální 
na centrální vytápění příspěvkové 
organizace Teplo Frýdlant s.r.o.   

Husova ulice ve Frýdlantě má kompletně nový asfaltový povrch a opravy se dočkaly i chodníky po obou 
jejích stranách. Práce na novém povrchu silnice i chodnících přišly na zhruba 3 a půl milionu korun bez DPH. 
Část nákladů na obnovu povrchu komunikace, konkrétně 880 tisíc korun, pokrylo město Frýdlant z dotace 
Ministerstva pro místní rozvoj. Zbylou částku uhradilo ze svého rozpočtu.
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Rokem 2021 provedou kalendáře 
s nádhernými fotografiemi 
Frýdlantska
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Stolní i nástěnné kalendáře s foto- 
grafiemi dominant i zajímavých 
zákoutí Frýdlantska fotografa Marka 
Sekáče jsou od začátku listopadu  
v prodeji v Turistickém informačním 
centru v přízemí radnice a také  
ve fotoateliéru Marvin v ulici Míru  
ve Frýdlantu. Objevují se v nich nejen 
snímky Frýdlantu, ale i jeho okolí. 

„Chtěl jsem, aby kalendáře sloužily 
jako foto průvodci nejen po Frýdlantu, 
ale i po dalších zajímavých místech 
Frýdlantského výběžku. Některé záběry 
jsou opravdu originální a lidé je ještě  
na fotografiích neměli možnost vidět, 
takže doufám, že jim kalendáře budou 
milým a zajímavým průvodcem 
rokem 2021,“ říká autor fotografií  
v kalendářích, frýdlantský fotograf 
Marek Sekáč. Řadu snímků pořídil ze 
vzduchu pomocí dronu. 

Nástěnný kalendář má velikost  
45 x 30 cm a je složen ze 13 listů, stolní 
kalendář má velikost 30 x 14,5 cm a 
je dvoutýdenní. Celkem má 28 stran. 
Cena stolního kalendáře je 120 korun, 
nástěnný pak přijde na 250 korun. 

Snímky, které jsou součástí nového 
kalendáře Frýdlantsko 2021, si můžete 
prohlédnout až do 27. listopadu 
2020 ve vestibulu radnice a to  
od pondělí do pátku od 8.00 do 16.00 
hodin a v sobotu od 10.00 do 14.00 
hodin. Nebo v časech, které budou  
v souladu s nařízeními vlády proti 
šíření koronaviru.  
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Hospodářská a lesnická škola rozšířila 
chmelnici a pokřtila nové školní pivo

„Poptávka po školním pivu je mezi 
veřejností i ve škole obrovská, takže 
rozšíření chmelnice v prostoru naučné 
zemědělské stezky bylo logickým 
krokem. Navíc máme vizi, že díky 
většímu množství chmele budeme moci 
ve spolupráci se Zámeckým pivovarem 
Frýdlant uvařit příští rok ještě více 
školního piva a zařadit i třetí druh, 
pivo nealkoholické. Tak, aby ho mohli 
ochutnat i naši nezletilí studenti a aby 
si ho mohli dopřát i řidiči,“ říká ředitel 
Střední školy hospodářské a lesnické 
(SŠHL), Ing. Miroslav Kudrna.

Spolu s vedením Frýdlantu a třeba 
ředitelem Zámeckého pivovaru 
Frýdlant Markem Vávrou se proto 

O dvacet nových chmelových kořenáčů rozšířila v pondělí 12. října 2020 Střední škola hospodářská a lesnická 
Frýdlant školní chmelnici na Naučné zemědělské stezce v Bělíkově ulici. Zároveň zde pak za účasti vedení 
Frýdlantu, starosty Ing. Dana Ramzera a místostarosty Jiřího Stodůlky, pokřtila letošní školní pivo, které 
bylo uvařeno z chmele vyrostlého na stávající chmelnici. Dvanáctistupňový Hospodář i desetistupňový 
Čeledín se letos obzvláště vydařili.

chopili rýčů a chmelové kořenáče 
odrůdy žatecký poloraný do nové 
chmelnice sami usadili. „Už třetím 
rokem jsme letos chmel sklízeli, teď ho 
poprvé i sázíme. Věřím, že tady vzniká 
krásná tradice. A protože chmelnice by 
měla vydržet minimálně 30 let, doufám, 
že jsme dali dobrý základ pro to, 
abychom se tady mohli po těch dalších 
30 let společně scházet, chmel česat 
a třeba i sázet další. A taky křtít každý 
rok nově uvařená školní piva,“ těší se 
starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Také křest letos uvařeného školního 
piva, které je v prodeji v Zámeckém 
pivovaru Frýdlant, byl totiž  
na programu. „Pivo je opět vynikající, 
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což je vidět i na tom, jak rychle mizí  
z pultů. Věřím, že se s úspěchem setká 
v příštím roce i novinka, kterou škola 
plánuje a to je nealko pivo. Protože 
nealkoholické Zero z produkce 
Zámeckého pivovaru Frýdlant je 
mimořádně vydařené pivo a školní pivo 
vařené dle stejné receptury se školním 
chmelem tak určitě potěší nejen žáky 
školy, kteří si o jeho vznik řekli, ale i nás, 
kteří často řídíme a nemůžeme pít pivo 
alkoholické,“ dodává místostarosta 
Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Jak by se mohlo nové nealko školní 
pivo jmenovat, je zatím otázkou. 
„Necháme rozhodnout naše žáky a 
uvidíme, co k Hospodáři a Čeledínovi 
přibude,“ usmívá se ředitel SŠHL a 
duchovní otec nápadu na chmelnici a 
školní pivo z produkce školy,  
Ing. Miroslav Kudrna.

Chmel se v prostorách zemědělské 
naučné stezky letos česal potřetí, 
pivo se z něj v kádích v nedalekém 
Zámeckém pivovaru Frýdlant vařilo 
od konce srpna.   
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Pátý ročník Okurkiády 
vyhrála Martina Hofmanová

Hodnocení a vyhlášení Okurkiády 
2020 probíhalo jako již tradičně 
v klubovně Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu 
Frýdlant v kolonii za nemocnicí. Porota 
hodnotila vůni okurek, jejich vzhled, 
chuť i to, jak jsou okurky křupavé. 
Porota netušila, čí vzorek se schovává 
pod jednotlivými čísly. Jména těch, 
kdo okurky naložili, byla k číslům 
přiřazena až po uzavření bodování, po 
rozlepení zapečetěné obálky.

Do soutěže bylo letos přihlášeno jen 
6 vzorků, což si organizátoři vysvětlují 
jednak neúrodou okurek a jednak 

Pátý ročník Okurkiády, tedy soutěže o nejlepší doma naložené okurky, vyhrála ve Frýdlantu Martina 
Hofmanová. V pátek 25. září 2020 o tom rozhodla během hodnocení porota složená ze starosty Frýdlantu 
Dana Ramzera, místostarosty Jiřího Stodůlky, tajemnice Městského úřadu Frýdlant Veroniky Bubeníčkové 
a matrikářky Městského úřadu Frýdlantu Ivany Sitzgberger. V tajném hodnocení pak druhý nejvyšší počet 
bodů získala Dana Dlouhá a třetí nejvyšší počet bodů Vladimír Koreček.

tím, že lidé kvůli pandemii koronaviru  
na řadu aktivit rezignovali. „Bohužel 
letos nebyl úplně příhodný okurkový 
rok, protože okurky napadla záhy  
plíseň, takže do soutěže bylo přihlášeno 
jen malé množství vzorků, konkrétně 
šest. Ale i přesto se potvrdilo, že 
frýdlantští umějí udělat bezvadné 
okurky, protože v těch šesti vzorcích 
byly minimální rozdíly a všechny 
byly vynikající,“ říká místostarosta 
Frýdlantu Jiří Stodůlka. 

Jeho slova potvrzuje i tajemnice 
Městského úřadu Veronika 
Bubeníčková: „Ač bylo pouze šest 

vzorků, na kvalitě soutěže to neubralo. 
Všechny okurky byly výborné, 
soutěž tak byla velice vyrovnaná a 
hodnocení velmi těžké.“  Protože  
v porotě usedla už popáté se 
stejnými kolegy, vypozorovala také 
drobný rozdíl v preferenci chutí 
u mužské a ženské části poroty. 
„Pravidelně se stává, že muži v porotě 
mají stejného favorita na vítěze a ženy 
také stejného favorita, ale odlišného 
od toho mužského. Je to zajímavý jev 
a vždycky je pak dobrodružné sčítat 
výsledné body a čekat, kdo že nakonec 
Okurkiádu vyhraje,“ dodává Veronika 
Bubeníčková. 
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„Děkuji zahrádkářům za pozvání a spo- 
lupořádání Okurkiády, která byla 
letos opět velmi povedená. Musím 
pochválit všechny účastníky  
za neskutečně krásně zvládnutou 
vizuální stránku věci. Okurky byly 
vyrovnané a to jak chuťově, tak  
i vzhledově. Letos máme za sebou, řekl 
bych, úplně nejvyrovnanější ročník, 
protože všichni, alespoň u mě, získali 
30 a více bodů ze 40 možných,“ říká 
ročníku Okurkiády 2020 starosta 
Frýdlantu Dan Ramzer. 

„Chci poděkovat všem, kteří se Okur-
kiády letos i přes komplikace a špatnou 
úrodu zúčastnili, a můj dík patří i porotě. 
Letošní ročník byl opět povedený.  
Věřím, že se nám podaří začínající  
tradici udržet a počet přihlášených  
okurek bude v příštím roce opět vyšší,“  
říká s nadějí v hlase za Základní 
organizaci Českého zahrádkářského 
svazu Frý-dlant v Čechách Jitka 
Stárková. 

„Nakládané okurky patří k českým 
gastronomickým národním pokladům, 
proto by bylo jedině dobře, abychom 
si tento poklad i ve Frýdlantě nadále 
hýčkali a v tradici nakládání okurek a 
poté i Okurkiádě pokračovali,“ uzavírá 
matrikářka Městského úřadu Frýdlant 
Ivana Sitzberger.   
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Okénko zastupitelů

Jak jistě všichni víte, proběhly minulý 
měsíc v Libereckém kraji volby, které 
jednoznačně potvrdily ve vedení 
kraje politické hnutí Starostové pro 
Liberecký kraj (SLK) v čele s Martinem 
Půtou. Při té příležitosti jsme my, 
Frýdlantští zastupitelé za SLK, položili 
panu hejtmanovi několik otázek 
týkajících se Frýdlantska: 

V posledních letech se Frýdlantsko 
potýká s problémy, které vyžadují i 
pomoc z kraje: ať už je to fungování 
nemocnice ve Frýdlantu nebo 
dostupnost vody v regionu. Je něco, 
co Vás na Frýdlantu v posledních 
letech těší a baví?

Problémy jsou od toho, aby se 
řešily. A já jsem rád, že kraj může 
být pro města a obce z Frýdlantska 
partnerem a někdy i pomocníkem. 
Na Frýdlantsku mě těší v posledních 

letech viditelná změna, opravené 
domy, nové hospody, obdělávaná 
pole a zvířata na pastvě. A taky to, že 
u opravených krajských silnic sázíme 
nové aleje, které k obrazu Frýdlantska 
přirozeně patří.

Dříve jste působil jako starosta  
v Hrádku nad Nisou, který má skoro 
stejně obyvatel jako Frýdlant. Je 
něco, čím se můžeme od Hrádku 
jako město inspirovat?

Hrádek má na rozdíl od Frýdlantu 
štěstí, že je na hlavní silnici a  
v posledních třiceti letech těží  
z otevřených hranic a přeshraniční 
spolupráce se sousedy z Žitavy. Radit 
Frýdlantu bych se neodvážil. Já mám 
na Frýdlantu rád krásnou radnici a 
náměstí a nádherné údolí ozdobené 
zámkem. A krásnou přírodu všude 
kolem. Tu máme v okolí Hrádku taky, 

ale nemáme střední školu a nemocni-
ci a s tím spojený prostor pro udržení 
vzdělaných lidí ve městě. Inspirovat se 
můžeme jedni od druhých a jsem rád, 
že to děláme.

Co byste Frýdlantu do budoucna 
nejvíce přál?

Frýdlantu a celému Frýdlantsku 
bych přál, aby tady žilo co nejvíc lidí,  
pro které je Frýdlantsko domovem a 
za nic na světě by ho nevyměnili.  
Právě takoví lidé se budou v dalších 
letech snažit, aby se tady žilo co 
nejlépe.

Kdybyste měl někomu popsat 
Frýdlant jednou větou, která by to 
byla?

Při pohledu z Albrechťáku si člověk 
uvědomí, že přijíždí do úplně jiné 
země - Frýdlantsko je jen jedno!  

Starostové pro Liberecký kraj ve Frýdlantu 
zpovídají hejtmana Martina Půtu 

Frýdlantská knihovna přešla  
na nový knihovní systém Tritius

„Městská knihovna ve Frýdlantu 
začala automatizovaný knihovnický 
systém využívat v roce 2010 a šlo o 
systém Clavius. Tomu ale letos končí 
podpora a nadále se již nevyvíjí.  
Město Frýdlant proto hledalo systém 
jiný, který by umožnil bezpečný převod 
dat ze systému Clavius bez hrozby jejich 
ztráty a ohrožení výpůjček a byl by už 
knihovním systémem nové generace. 
Nakonec město rozhodlo o přechodu 
na knihovnický systém Tritius, který 

Na nový knihovní systém Tritius přešla v červnu letošního roku Městská knihovna ve Frýdlantu. Přechod  
z původního, deset let starého systému Clavius, se uskutečnil i díky finanční podpoře Ministerstva kultury 
České republiky. To na projekt, který celkem přišel na 52 027 korun, přispělo částkou 36 000 korun. 

je moderní, rychlý a naši frýdlantskou 
knihovnu navíc propojuje vzdáleně 
s dalšími knihovnami,“ vysvětluje 
Milan Kysela z investičního oddělení 
Městského úřadu Frýdlant. 

Systém také umožňuje dostupnost 
všech základních elektronických 
služeb knihovny i na mobilních 
zařízeních čtenářů a dává záruky 
dalšího vývoje, podporuje například 
půjčování e-knih a podobně. 

„Nový systém je přátelštější nejen  
k našim čtenářům, ale také k nám, 
knihovnicím. Je jednodušší na ovládání, 
což velmi oceňujeme,“ dodává 
knihovnice Městského knihovny 
Frýdlant Radka Wittmayerová. 

Systém Tritius pracuje v zabezpe-
čeném protokolu https a splňuje 
požadavky a nařízení Evropské unie 
týkající se GDPR.   
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Potřebujete obecné informace o současné situaci?

Řešíte úřední záležitosti a nevíte na koho se obrátit?

Víte o seniorovi, který je sám a potřebuje pomoc?

Hledáte možného poskytovatele sociálních služeb? 

Potřebujete zajistit nákup potravin a léků?

+420 770 14 14 44
v pracovní dny od 8 do 15 hodin

P O M O C  P R O  S E N I O R Y

F R Ý D L A N T S K O

Poradíme, zařídíme, zprostředkujeme!!!

Služba je zajišťována  Komunitním střediskem KONTAKT Liberec, p. o. 
a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Liberec. 
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Workoutové hřiště ve Strmé hostilo 
závody pro všechny věkové kategorie

Workout Challenge Cup I. aneb jak nás 
sport spojuje napříč věkem, pohlavím 
a všemi národnostními menšinami i 
většinami.

Celou akci společně spáchaly a 
naplánovaly místní kluby pro mládež, 
jmenovitě NZDM Cajk Diakonie ČCE,  
Freeklub a Petr Celba, který předsedá 
spolku Ceebius Gym ve Frýdlantě a  
podobné akce pro mládež již aktivně a  
akčně organizuje řadu let.

Workoutové poměřování silových a 
vytrvalostních disciplín sportovních 
nadšenců a aktivistů z celého okolí 
započalo v sobotu 19. září v chladném 
babím létě v 10:00 na workoutovém 

V sobotu 19. září 2020 se uskutečnil ve Frýdlantu v prostoru volnočasového areálu Strmá první ročník 
sportovní akce určené všem, kteří mají rádi adrenalin, rychlost a akci -Workout Challenge Cup - WCHC. Zapojit 
se do něj mohl každý, od dětí starších šesti let až po dospělé. Celkem se soutěžilo ve čtyřech kategoriích:
1. kategorie (6-9 let) nebyla rozdělena dle pohlaví vzhledem k nízkému věku účastníků
2. kategorie dívky, chlapci (10-15 let)
3. kategorie ženy, muži (16-35 let)
4. kategorie ženy, muži (36-až dokud můžeš)
v následujících disciplínách:
běh se zátěží, hrazda - vis, dřep a extra disciplína pro machry 14+ bench

hřišti ve Frýdlantě. Hlavního slova 
se ujali organizátoři této akce - Petr 
Celba, Jakub Husák - Freeklub, Lenka 
Kučerová - NZDM Cajk a místostarosta 
Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Akce byla určena pro širokou veřejnost 
ve věkovém rozmezí od 6-99 let.

Všichni zúčastnění se do závodů vrhli 
se vší vervou, nadšením a povzbu-
zování ze stran jejich sportovních 
kolegů, doprovodů a zvědavců 
nebralo konce.

První disciplína zaměřená na rych-
lost a výdrž, tedy běh na 300 m, dala 
zabrat hned z rána všem účastníkům 
tohoto workoutového klání. 

Běhalo se se zátěží od 2,5 kg až  
do 20 kg, která se navyšovala podle 
věku účastníků.

Druhou disciplínou se stala hrazda, 
na které si účastníci vyzkoušeli jak 
přítahy, tak vis. Vis byl určen malým 
bojovníkům, dívkám a ženám. 
Přičemž viset na hrazdě od půl minuty  
do téměř dvou minut dalo nesku-
tečně zabrat všem.

Muži i některé ženy se přitahovali, jak 
jim jejich tělo dovolilo a podívaná to 
byla úchvatná a hodná obdivu.

Ve třetí disciplíně si workoutoví 
nadšenci vyzkoušeli dřepování s i bez 
zátěže. Byl brán zřetel na věk a pohla-
ví a dřepovalo se jako o život.
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Mezi malými sportovními nadšenci 
jasně dominoval malý Bastik Sivák 
se svou sestrou Zdenou výkonem 
200 dřepů. Malý sportovec byl  
k nezastavení, výkon opravdu úcty-
hodný.

Poslední disciplínou se stalo 
„benchování“ s 50 % své váhy na lavici, 
která je součástí vybavení NZDM  
Cajk a kde se již nadřelo mnoho 
talentů.

Zde si vyzkoušeli formu i mužští 
organizátoři tohoto klání a vedli si více 
než na výbornou. Tímto gestem chtěli 
namotivovat mladší sportovce a to se 
jim i skutečně podařilo.

A jako to celé dopadlo? Zde jsou výsledky:

Kategorie I. (6-9 let)
 1. Bastik Sivák 9 let - Běh: 1:07/Hrazda Vis 0:38/Dřep 196
 2. Matyáš Winkler 8 let - Běh: 1:08/Hrazda Vis 0:30/Dřep 168
 3. Julius Jano 9 let - Běh: 1:18/Hrazda Vis 0:14/Dřep 146

Kategorie II. (10-15 let)

dívky  1. Zdena Siváková 12 let - Běh 0:57/Hrazda Vis 1:49/Dřep 200
 2. Juliana Janová 12 let - Běh 1:34/Hrazda Vis 0:47/Dřep 40 
chlapci 1. Daniel Dužda 14 let - Běh 0:52/Hrazda Vis 1:58/Dřep 119
 2. Jan Nemeš 14 let - Běh 0:48/Hrazda Vis 1:38/Dřep 100
 3. Michal Budulák 13 let - Běh 0:52/Hrazda Vis 1:49/Dřep 60

Přičemž stojí za zmínku, že v této kategorii by se na třetím místě umístila celkově Zdena Siváková, 
která byla za dívky první a za sebou tak nechala mnohé chlapce.

Kategorie III. (16-35 let)

ženy:  1. Jája (Jaroslava) Kotláriková 30 let  - Běh 1:02/Hrazda Vis 1:08/Dřep zátěž 10 kg 113x
 2. Štěpánka Bublová, Kristýna Davidová (16, 24 let) - Běh: 0:58, 1:02/ Hrazda Vis 0:45,  0:43/ 
      Dřep zátěž 10 kg 100,120x
 3. Lucie Winklerová 35 let - Běh 1:03/ Hrazda Vis 1:14/ Dřep zátěž 10 kg 50x

muži:  1. Petr Němec 30 let - Běh 1:10/Hrazda 13 přítah/Dřep 50 zátěž 25 kg
 2. Boris Turko 15 let - Běh 1:30/Hrazda 5 přítah/Dřep 110 zátěž 25kg
 3. David Krága 18 let - Běh 0:59/Hrazda přítah 16/Dřep 36 zátěž 25kg

Kategorie IV. (36-99 let)

Tato kategorie měla jen jednoho odvážlivce, který svedl boj sám se sebou a zároveň se stal i vítězem.
Byl jím  Aleš Benda s výsledky  - Běh 20 kg zátěž 1:03 /Hrazda 14 přítahů/Dřep 25 kg zátěž 80x

Výsledky Bench s 50% své váhy:

 1. Jan Nemeš - 36 opakování s 50% své váhy
 2. Boris Turko - 26 opakování s 50% své váhy
 3. Daniel Dužda - 20 opakování s 50% své váhy

Celá tato akce, která se plánovala 
velmi krátce, zato s velkým zaujetím a 
nadšením, se dle všech organizáto-
rů a účastníků velmi povedla. Všichni 
si tento slunečný den báječně užili a 
vítězové si odnesli domů krásné 
diplomy, medaile a hodnotné ceny. 
Vzhledem k velkému nadšení nejen 
ze stran veřejnosti se celá akce bude, 
možná jen v trochu jiném hávu, 
opakovat příští rok. Již nyní se plánuje 

druhý ročník Workout Challenge Cup 
II.- WCHC II.

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
všem, kteří se na této akci podíleli a 
pomáhali nám to celé zvládnout až  
do konce.

Děkujeme Sáře, Lucce, Patrikovi, 
Pavlovi, Adélce, Elišce, Lucce, Sofii, 
ženám z ČČK - naše první pomoc, 
paní Svobodové, která se starala  

o naše žaludky, sponzorům Folda a 
Vapet Catering, který navařil pro naše 
účastníky a panu místostarostovi 
Jiřímu Stodůlkovi, který si v sobotu 
přivstal a přišel podpořit naše 
sportovce.

Moc Vám všem děkujeme   

Napsala a prožila
Bc. Lenka Kučerová
NZDM Cajk - Diakonie ČCE
Foto: Michaela Schleiderová
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Pomáhá vést kvalitní 
a spokojený život
Poradna pro dospívající a dospělé  
v Poradním a setkávacím centru 
POSEC ve Frýdlantu je místo, kde 
můžete využít psychologické podpory 
nebo psychoterapie. Schválně tyto 
dvě věci odděluji, protože někteří 
klienti přijdou na jednorázovou 
konzultaci a zajímají se hlavně  
o to, jak mohou svůj akutní problém 
zvládnout. To se děje obvykle  
u neočekávaných životních změn, 
rozvodů, rozchodů, onemocnění, 
ztráty zaměstnání, náhlého úmrtí 
v rodině apod. Většina klientů však 
služeb poradny využívá po delší 
období. Délku období si nastavuje 
klient sám. Obvykle se jedná o několik 
měsíců, ale jsou i klienti, kteří využívají 
terapie několik let. 

Přestože psychoterapie je velmi 
účinný nástroj ke kvalitnímu životu a 
slouží jako dobrá prevence různých 
problémů, většina klientů zaklepe 
na dveře, až když je pro ně situace 
neúnosná. Pak často z jejich úst 
zazní věta: „Proč jsem tu nebyl 
před pár lety? Přišel/přišla jsem 
o tolik času.“ U některých klientů 
dobře funguje léčba psychofarmaky  
v kombinaci s psychoterapií, u jiných 
se zcela podařilo psychofarmaka 
terapií nahradit. 

Výraznou skupinou, se kterou pracuji, 
jsou dospívající. Přicházejí s různými 
problémy, ale většinu z nich spojuje 
nejistota a úzkost v kombinaci se 
závislostí na mobilních aplikacích 
nebo hrách. Celkově se povaha 
závislostí hodně změnila. Závislosti 
na sociálních sítích a hrách jsou méně 
nápadné a jejich velké riziko je v tom, 
že mohou být mnoho let skryty. 
Bohužel u dospívajících se často jedná 
o velmi důležité období osobnostního 
rozvoje. 

Dospělí klienti přicházejí s roz-
manitými zadáními a problémy. 
Terapie probíhá převážně formou 
rozhovoru, kdy je kladen velký důraz 
na potřeby klienta. Většina klientů  
v době „covidových“ opatření přešla 
na online nebo telefonickou formu 
konzultací a někteří u této formy 
zůstali i posléze. 

Vytíženost poradny se v průběhu roku 
mění. Obvyklá čekací doba je 14 dnů  
až měsíc. Ze začátku roku bývá 
tradičně zvýšený zájem. V letních 
měsících naopak zájem o poradnu 
klesá a je větší prostor pro nové 
klienty. 

Od roku 2015, kdy v poradně  
ve Frýdlantu pracuji, využilo jejích 
služeb přibližně 200 obyvatel 
Frýdlantského výběžku.

PS: „Terapie je lampou, která svítí 
na stránky z knihy našeho života, 

pomáhá nám vést kvalitní a spo-
kojený život.“ 

Za poradnu pro dospívající a dospělé
Milan Kohout

POSEC ve Frýdlantu 
 Havlíčkovo nám. 304  

Poradenství pro dospívající a 
dospělé  – v sudé úterý  – 
CZPLK, o. p. s.   

Mgr. Milan Kohout 
obtížné osobní, partnerské nebo 
rodinné situace, i strachy, smutky, 
závislosti, poruchy příjmu potravy. 

Objednávky a informace 
na milan.kohout@nti.cz 
nebo na tel. 730 871 370 
v po-pá od 8 do 16 hodin.

CMYK 100 / 15 / 0 / 20
sRGB  0 / 123 / 183

CMYK 76 / 0 / 100 / 20
sRGB  76 / 152 / 38

CMYK 30 / 0 / 100 / 0
sRGB  199 / 211 / 0

CMYK 0 / 21 / 100 / 0
sRGB  254 / 202 / 0

CMYK 0 / 50 / 100 / 0
sRGB  243 / 145 / 0

CMYK 15 / 100 / 100 / 0
sRGB  204 / 15 / 19

CMYK 0 / 0 / 0 / 100
sRGB  0 / 0 / 0

Barevnost
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V obřadní síni byli druháci pasováni 
na čtenáře, kvůli covidu až letos

„V průběhu slavnostního pasování byly 
děti svědky křtu nové knihy spisovatelky 
z Krkonoš Danky Šárkové. Její nová 
knížka nese název Alenka, Krakonoš a 
lev a volně navazuje na knihu Alenka 
a Krakonoš. Spisovatelka dětem knížky 
představila,  společně si povídali  
o Krkonoších a hrálo se i divadlo.  
Děti tak měly možnost setkat se  
s tím, kdo knížky sám vymýšlí a 
tvoří, což pro ně bylo zajímavé,“ říká  
za Městskou knihovnu Frýdlant 
Radka Wittmayerová. Městská 
knihovna zve na pasování dětí  
na čtenáře spisovatele dětské 
literatury pravidelně. 

Samotného pasování se pak ujal rytíř 
v podání frýdlantského zastupitele 
Petra Stodoly. „Děti před ním poklekly 
a on je slavnostně pasoval na čtenáře, 
kterými se v průběhu minulého roku 
staly,“ dodává Radka Wittmayerová. 

Pasování na čtenáře se v obřadní 
síni radnice zúčastnily děti ze všech 
tří druhých tříd frýdlantské základní 
školy. Děti si z akce odnesly nejen 
pamětní list, ale také knížku Katka a 
klokan ze šuplíku spisovatelky Lenky 
Rožnovské.   

Až na začátku druhé třídy byli pasováni na čtenáře žáci druhých tříd ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant. Původně se 
přitom měli stát čtenáři na slavnostní události v obřadní síni radnice už na konci první třídy. Kvůli uzavření 
škol z důvodu pandemie koronaviru v druhém pololetí školního roku 2019/2020 se ale události dočkali až  
na začátku druhé třídy, ve čtvrtek 1. října 2020. Pasování, které opět připravila Městská knihovna Frýdlant, 
se zúčastnila spisovatelka Danka Šárková a děti na čtenáře pasoval rytíř se svou dámou v podání Petra a Jany 
Stodolových.
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Studenti gymnázia 
už potřetí bořili bariéry

Bylo pondělní sváteční ráno 28. 9. 
2020 a teploměr ukazoval bídné  
3 stupně nad nulou. Rozumný člověk 
radši zalezl zpátky do teplých peřin a 
pokusil se ještě na chvíli usnout.  
To však neplatilo pro všechny. Již 
od brzkých ranních hodin se totiž 
ve frýdlantském parku připravovala 
charitativní akce, jejíž výtěžek putoval 
na dobrou věc. Akce Boříme bariéry, 
aneb spolu to jde líp 2020. 

Kdo za tím vším stál? Možná budete 
překvapeni, ale studenti. Studenti 
zapojení v projektu Světová škola  
z Gymnázia Frýdlant. Společnými 
silami uspořádali třetí ročník 
charitativního běhu „Boříme bariéry 
(aneb spolu to jde líp)“, který se 
nakonec mohl uskutečnit i navzdory 

nepřízni počasí a nelepšící se situaci 
související s pandemií koronaviru.

Ptáte se proč „Boříme bariéry“? 
Jde o boření bariér mezi majoritní 
společností a lidmi s handicapem, 
zprostředkování jejich kontaktu a 
nauky, že jsou to obyčejní lidé jako my. 
Celá akce byla zaštítěná Člověkem 
v tísni a starostou Frýdlantu Danem 
Ramzerem. Zúčastnilo se jí na 200 
běžců spolu s partnery Domovem 
Raspenava, Sdružením TULIPAN, 
Andreou Klozovou za nadaci 
Mathilda, ergoterapií z lékařské 
fakulty UK nebo s hostem Helenou 
Karáskovou Erbenovou. Tato česká 
multisportovkyně a čtyřnásobná 
mistryně světa ve čtyřech různých 
disciplínách přijela podpořit ostatní 

závodníky, kteří startovali po jejím 
boku. Zřejmě se to i vyplatilo, vítěz  
5 km okruhu Vojtěch Galáč v kategorii 
mužů zaběhl trasu v neuvěřitelném 
čase 17 minut. A to se závod běžel  
na rozhlednu a zpět.

Slavilo se náramně, podařilo se totiž 
vybrat rekordních 22 500,- korun 
na podporu Domova Raspenava a 
Jedličkova ústavu v Liberci. 

Nechť se takto a ještě lépe vydaří i 
další budoucí ročníky!   

Za Světovou školu Gymnázia Frýdlant
Anežka Pokorná

Foto: Otto Kučera, Gabriela Prokešová a 
Štěpán Černý
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ZŠ speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace

Pod Ještědem v obci Rozstání je 
vybudován úžasný lesopark Horka se 
spícím obrem, zajímavými atrakcemi a 
poznávací stezkou. Lesopark je 
vytvořený na téma bájí o dvou  
obrech a čertech a je umístěný 
hned vedle areálu Golf Ještěd. Tento 
lesopark jsme navštívili již před  
dvěma lety, letos 7. 10. 2020 jsme si 
jeho návštěvu zopakovali. Někteří 
noví žáci zde byli poprvé, a přestože 
nám počasí příliš nepřálo, zažili krásné 
a zábavné dopoledne. Obr Máza 
zařídil alespoň to, že přestalo pršet.

Celá akce skloubila výlet s aktivním 
učením v přírodě. Lesopark je plný 
zábavných úkolů a kvízů, které děti 
za pomoci pedagogů plnily nebo si 
alespoň za přispění pedagoga přečetly 
zajímavé informace ze světa zvířat 
a přírody. Odměnou za pilné učení 
je v lesoparku přírodní sportovně 
zábavný areál, který pomáhá dětem 
rozvíjet další, především tělesné a 
motorické schopnosti. Tady se děti 
opravdu vyřádily, nutno dodat, že  

na některých atrakcích se přidaly i paní 
učitelky. No a spící obr Máza? Toho 
jsme svým pobíháním a pokřikováním 
několikrát probudili. Nevadí, teď už 
zase spí a čeká na další návštěvníky. 
Doporučujeme všem rodičům s dětmi 
i kolegům pedagogům.

Za dopravu na místo děkujeme panu 
Ouhrabkovi a jeho dopravní firmě a  
za finanční přispění Městu Frýdlant.

„Den v přírodě – Lesopark Horka 
se spícím obrem Mázou“

V termínu 15. – 16. 10. 2020 jsme 
měli naplánované projekty v rámci 
celostátního dobrovolnického pro-
jektu 72 hodin. Bohužel vzhledem  
k epidemiologické situaci, přesto, že 
naše škola mohla díky výjimce zůstat 
pro žáky otevřená, jsme museli tyto 
projekty prozatím odložit. Jejich 
realizaci plánujeme na měsíc listopad, 
pokud se situace zlepší. Jedná se  
o sbírku pro útulek v Krásném 
Lese a jeho návštěvu a o výsadbu  
ovocného stromu a keříků na naší 
školní zahradě. O realizaci Vás 
budeme informovat na našich 
webových stránkách a sociálních 
sítích.

S přáním všeho dobrého za kolektiv 
žáků a pedagogů   

Mgr. Jarmila Kesnerová
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SŠHL Frýdlant

Akce s názvem „Řemesla nejsou OUT“ 
si dávají za cíl ukázat obory, které  
na trhu práce scházejí.

O tom, že řemesla stále ještě nevyšla 
z módy, přesvědčila pravidelná 
výstava, která proběhla na konci 
září na libereckém náměstí Dr. E. 
Beneše ve spolupráci naší Střední 
školy hospodářské a lesnické Frýdlant 
se Střední školou Liberec a Střední 
školou Kateřinky. Náměstí bylo zcela 
zaplněno zajímavými stánky a žáci 
základních škol z celého Liberecka a 
veřejnost měli možnost zhlédnout 
praktické ukázky řemesel a některá  
z nich i sami vyzkoušet.

Naše škola zde prezentovala obory 
Kuchař – číšník, Pekař, Prodavač, 
Zahradník, Zpracovatel dřeva, Lesní 
mechanizátor, Opravář zemědělských 
strojů, Zemědělec-farmář a Zedník a 
Pečovatelské služby.   

Ing. Miroslav Kudrna
Ředitel SŠHL Frýdlant

Žáci SŠHL Frýdlant ukázali, 
že řemesla nejsou out!
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Občanská kronika
září 2020

Miroslav Lukač
Milan Procházka
Jindřiška Hroudová

Úmrtí
Anastázie Matuchová
Ella Maria Resselová
Jakub Maják
Karolína Volná
Dominika Jonášová
Thea Trojanová
Romana Kapurová
Ella Ramzerová
Dominik Scheidl
David Blažek
Matyáš Jakubec
Štěpánka Danyiová

Narození Sňatky
Petr Votrubec  +  Klára Pěnčíková
Pavel Dvořák  +  Tereza Mrázová
Rudolf Vojar  +  Michaela Fialová
Jaroslav Kroutil  +  Eva Kocsisová
Tomáš Kubát  +  Simona Jirounková
Milan Jirák  +  Kamila Součková
Jan Matějka  +  Michaela Augstenová
Lukáš Jeřábek  +  Veronika Králová
Lukáš Kubiček  +  Kristýna Jandourková

SŠHL Frýdlant

STIPENDIA - PŘÍJEMNÝ DOPLNĚK STUDIA
Neustálé diskuse o tom, jak přivést zájem mladých lidí k řemeslům, podnítily společnost ke zlepšování podmínek 
studia těm, kteří se pro tato odvětví připravují. Všem žákům, kteří se zamýšlí nad svou profesní budoucností, 
proto naše škola nabízí paletu stipendijních programů. Stačí si jen promyslet, na který obor se přihlásit, a pak se 
vřadit do systému stipendijních programů svou vlastní pílí. Některé druhy stipendií se dají i sčítat! To znamená,  
že v optimální kombinaci při volbě oboru lze pobírat i dva druhy stipendia současně.  

Název oboru
Prospěchové  stipendium 

(za 1. a 2. pololetí)
Motivační stipendium

(měsíčně)
Stipendium 

Lesy ČR
Stipendium
Magna s.r.o.

Stipendium 
ZF Automotive s.r.o.

Agropodnikání 1.000 – 4.000 Kč 500 Kč

Strojní mechanik 1.000 – 3.000 Kč 500 Kč
       8.500 Kč

      /měsíc
     10.000 Kč

     /měsíc

Pekař 1.000 – 3.000 Kč 500 Kč

Řezník – uzenář 1.000 – 3.000 Kč 500 Kč                                                  

Zemědělec – farmář 1.000 – 3.000 Kč 500 Kč

Zahradník 1.000 – 3.000 Kč 500 Kč

Lesní mechanizátor 1.000 – 3.000 Kč 500 Kč  

Zpracovatel dřeva 1.000 – 3.000 Kč 500 Kč

Strojírenské práce 
- Technické služby v autoservisu

   10.000 
   Kč/měsíc
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Co to je Pasování prvňáčků 
na čtenáře? 
Zajímavý nápad uspořádat rituál 
pasování nejmladších školáků  
na čtenáře byl poprvé realizován 
v brněnské Mahenově knihovně. 
“Poprvé do školy - poprvé  
do knihovny”, tak zněla výzva 
adresovaná rodičům čerstvých 
prvňáků v úvodu školního roku 
2003/2004. Projekt postupně 
inspiroval knihovnice a knihovníky 
dětských oddělení po celé republice.

Ne jinak tomu bylo i ve frýdlantské 
knihovně. Naší snahou bylo tento 
úspěšný projekt také podpořit a 
otevřít bránu knihovny VŠEM 
prvňáčkům. Se slavnostním pasováním 
prvňáčků jsme začali již v červnu 2006 
v naší „staré“ frýdlantské knihovně 
na náměstí, kdy Písmenková víla 
vyzkoušela děti ze znalostí čtení a 
popasovala žáčky na čtenáře. S tradicí 
jsme pak pokračovali od roku 2016  
v jiné podobě, tentokrát v prostorách 
frýdlantské obřadní síni radnice Frý-
dlant a ve spolupráci s Městem Frýdlant. 

Knihomol 11/2020              

Historicky první pasování dětí  
z prvních, druhých a třetích tříd 
na malé čtenáře proběhlo v úterý  
14. června 2016. Pasování čtyřicítky 
dětí vybraných z prvních, druhých 
a třetích tříd ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant 
se ujala spisovatelka knih nejen  
pro děti, ale i pro dospělé Petra 
Braunová. Stala se tak významným 
hostem a odstartovala nám tuto 
hezkou tradici.

Pasování bylo pro děti odměnou  
za pilné učení čtení a jeho trénování.

V následujících letech s tímto 
slavnostním čtenářským ceremo-
niálem frýdlantská knihovna pokra-
čovala a zaměřila se na frýdlantské 
prvňáčky.

A jak takové pasování 
probíhá?
Jedná se o slavnostní akt, kdy se 
frýdlantskou radnicí  rozezní tajemná 
zaklínací čtenářská formule:  
Ve jménu pohádek, románů a básní, 
jménem všech literárních hrdinů a 

Pasování prvňáčků 
na čtenáře se stalo tradicí
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světů tě pasuji na ČTENÁŘE.

Ke slavnostnímu ceremoniálu je vždy 
přizván spisovatel dětských knížek, 
coby rytíř Řádu krásného slova. Zatím 
tedy šlo o spisovatelky. Dětem ještě 
před samotným slavnostním aktem 
vysvětlí, jak vzniká kniha a jaká je 
cesta knihy od napsání až po vydání. 
Skřítek KNIHOMOL dohlíží na to, jak 
prvňáčci zvládli během školního roku 
abecedu a čtenářské dovednosti. 

Samotného pasování se pak ujme rytíř 
v podání frýdlantského zastupitele 
Petra Stodoly s jeho dámou. 

Děti před ním pokleknou, slíbí, 
že knížky budou opatrovat jako 
nejvzácnější poklady a budou se  
k nim chovat s úctou. Každý malý 
čtenář obdrží jako dárek diplom, knižní 
záložku s informacemi o knihovně a 
knihu v rámci projektu Už jsem čtenář 
- Knížka pro prvňáčka, kterou zaštiťuje 
Svaz knihovníků.

V průběhu let se tohoto slavnostního 
ceremoniálu pasování na čtenáře 
ujaly významné osobnosti dětského 
čtenářství, které mají na svém kontě 
řadu knih právě pro začínající a 
nejmenší čtenáře.

V červnu roku 2017 přijala pozvání 
knihovny spisovatelka Ivona 
Březinová.  V tento slavnostní den 
popasovala téměř devět desítek 
prvňáků ze všech frýdlantských 
základních škol.

Následující rok 2018 k nám přijela až 
z daleké Ostravy autorka dětských 
knih Zuzana Pospíšilová, aby malým 
čtenářům představila svůj kufr plný 
kouzelných knížek.

V roce 2019 byla k pasování prvňáčků 
na čtenáře přizvána spisovatelka 
pocházející z Frýdlantu, Sandra 
Dražilová – Zlámalová.

Letošní ročník pasování prvňáčků  
na čtenáře byl posunut kvůli uzavření 
škol z důvodu pandemie koronaviru  
z června na říjen 2020. A tak se  
prvňáčci dočkali své slavnostní 
chvíle pasování až na začátku druhé 

třídy. Zástupkyní spisovatelů dětské 
literatury byla tentokrát Danka 
Šárková z Krkonoš. 

Na co a na koho se mohou děti těšit 
příští čtenářské pasování? „Prvňáčci, 
nechejte se překvapit.“

Věřím, že tato tradice „PASOVÁNÍ 
NA ČTENÁŘE“ dokáže přivést děti ke 
čtení knížek. Čtení je radost, kterou 
můžeme sdílet společně. Nezbývá 
než si přát, aby dětem láska ke čtení a 
knihám vydržela po celý život.

Závěrem chci předat vzkaz 
spisovatelek dětských knížek jejich 
čtenářům, dětem:

„V knihách se dá najít zábavné 
poučení i poučná zábava. Byly 

bychom rády, kdybyste dokázaly 
na knihu pohlížet jako na svého 
nejlepšího přítele i učitele zároveň. 
Knihy budou vznikat jen tehdy, pokud 
se najdou spisovatelé, kteří je napíší. 
A ti budou tvořit jen v případě, že 
budou mít pro koho psát, tedy pokud 
budou mít čtenáře. Vy, milí čtenáři,  
jste pro budoucnost knih tím  
nejdůležitějším článkem a proto:
Vydejte se po tajemných stopách 
KNIH a zlepšete se ve čtení!“

Milé děti, těšíme se na vás s tradičním 
mottem:
Čtení pomáhá - pomáhej tím, že si 
čteš.   

Za Knihomola a knihovnice: 
Radka Wittmayerová
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Hasiči v posledních letech zazna-
menávají stoupající počet zranění, 
poškození majetku nebo úmrtí  
z důvodu úniku nebezpečného plynu. 
Také počet domácností používajících 
k vytápění, ohřevu vody nebo vaření 
zemní plyn nebo propan-butan stále 
roste.

Domácí detektor úniku plynu by 
měla mít pro vlastní bezpečnost každá 
domácnost, kde se nachází plynový 
ohřívač, vařič, nebo jiný přístroj, který 
je poháněn plynem, případně místa, 
kde jsou skladovány tlakové lahve 
s plynem. Detektor plynu dokáže 
včas odhalit případné nahromadění 
hořlavých, výbušných či toxických 
plynů, protože reaguje už při kon-
centracích, které ještě nejsou zdraví 
nebezpečné. Na přítomnost plynu 
upozorní zvukovou a světelnou 
signalizací. Některé detektory také  
na digitálním displeji zobrazí 
koncentraci nebezpečného plynu  
v dané místnosti. 

Nejčastější nebezpečné 
plyny v domácnosti 

Metan
• hlavní složka zemního plynu
• hořlavý a výbušný
• lehčí než vzduch, hromadí se 
 pod stropem

Propan-butan
• hořlavý a výbušný
• těžší než vzduch, klesá k podlaze

Oxid uhelnatý
• vzniká při nedokonalém hoření 
 a spalování
• hořlavý, výbušný a smrtelně 
 jedovatý 
• není ani cítit, ani vidět 
• je mírně lehčí než vzduch, stoupá
  ke stropu

Kam umístit detektor

Detektory instalujeme do místností, 
kde hrozí únik plynu. Nejčastěji jsou 
to kuchyně, kotelny nebo místnosti, 
kde je například plynový ohřívač vody 
(tzv. „karma“). Místo instalace volíme 
podle toho, jestli chceme odhalit 
únik lehkého plynu stoupajícího 
ke stropu, nebo těžkého, který se 
drží u podlahy. Vhodné umístění 
konkrétního detektoru by mělo být 
popsáno v návodu použití výrobku. 
Poplašným signálům se vyhneme 
právě správným umístěním a 
dostatečnou vzdáleností od spo-
třebiče. 

Konkrétních modelů domácích 
detektorů úniku plynu je celá řada. 
Detekují různé plyny, nejčastěji 
propan-butan, zemní plyn, ropné 
látky a etylen. Na trhu je také 
dostatečný výběr detektorů plynu, 
které lze zapojit do běžné zásuvky  
s napájením 220V.

HASIČI RADÍ OBČANŮM

Jak se zachovat 
při úniku plynu

Když víme, odkud plyn uniká, 
okamžitě uzavřeme hlavní uzávěr 
plynu. Místnost se snažíme 
vyvětrat otevřením oken a dveří. 
Poté místo urychleně opustíme. 
Nezapomeneme varovat sousedy 
v domě a událost oznámíme  
na tísňovou linku 150 nebo 112. 
Zamezíme používání otevřeného 
ohně nebo jiného možného iniciátoru 
výbuchu (např. vypínače, elektronické 
přístroje, spotřebiče).

Pokud dojde k nadýchání ne-
bezpečného plynu, vyneseme 
postiženou osobu na čerstvý 
vzduch, udržujeme ji v klidu a teple 
a sledujeme dýchání a stav vědomí. 
Při zástavě dechu okamžitě zahájíme 
umělé dýchání. Vždy zavoláme 
lékaře prostřednictvím tísňové linky 
155 nebo 112, i když se postižená 
osoba subjektivně cítí dobře.

Pro snížení pravděpodobnosti vzniku 
nežádoucí události v souvislosti 
s provozem plynových zařízení je 
důležité provádět jejich pravidelné 
revize a kontroly.   

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

Pořiďte si pro svoji bezpečnost 
domácí detektor nebezpečných 
plynů
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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 
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O chytrém Honzovi
a krásné Madlence

Do kina Frýdlant od 10:00 hodin

Vstupné je 50,-Kč

Město Frýdlant Vás zve na divadelní pohádku pro děti

21.11.2020

Prodej vstupenek 21.10.2020 od 15:00 hodin, vstupenky můžete zakoupit v
Turistickém informačním centru Frýdlant, na portálu www.evstupenka.cz a také

na všech prodejních místech E-vstupenky
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Ceebius Run 2020 aneb běh 
pro Michalku

Hlavním organizátorem této akce a 
zároveň i pořadatelem byl Petr Celba 
se svým skvělým týmem Ceebius 
Gym a pořadatelsky a přátelsky mu 
vypomáhalo NZDM Cajk Diakonie, 
která se ráda přidala k takovémuto 
projektu, který se nese v duchu 
pomoci a solidarity bližnímu, zvláště 
pracuje-li samo s dětmi, které nemají 
zrovna na růžích ustláno.

Chtěla bych tímto vyzdvihnout právě 
tyto „naše“ děti, jenž se běhu účastni- 
ly a nebyl jim lhostejný život jedné 
malé dívenky.

Další neméně prospěšnou organizací, 
která podpořila malou bojovnici, 
byl Free Club. Společně pak  
s motivovanými dětmi, odběhli hlavní 
závod - tedy rovnou na rozhlednu a 
někteří z nich si odnesli i krásné a 
hodnotné ceny.

Kdo je Michalka?
Příběh malé Michalky, která se narodila 
s rozštěpem páteře a tzv. golfovou 
nohou, je už nejen v Jičíně dobře 
známý. Její rodiče se momentálně 
snaží sehnat potřebný obnos peněz 
na operace v Rakousku a následné 
rehabilitace, které by jí měly pomoci 
se postavit na vlastní nožičky a chodit. 
Za pouhé dva a půl roku života toho 
má za sebou Michalka více než dost. 
Děvčátko bylo na světě jen čtyři dny a 
už muselo podstoupit velmi náročnou 
operaci. Lékaři mu opravili otevřené 
obratle a nervy kolem páteře. 
Michalka se na rodila na 33. týdnu a 
to právě kvůli zjištěné vadě. Michalka 
měla více problémů, které souvisely 
právě se zmíněným rozštěpem páteře. 
Naději na úplné uzdravení našli rodiče 

Dne 3. října 2020 se před Purkyňovou školou ve Frýdlantě uskutečnil již třetí ročník běžecké akce Ceebius  
Run - běh pro Michalku. Šlo o běh charitativní, který pomohl malé Michalce. Dívka trpí takzvanou golfovou 
nohou a má necitlivá chodidla. Proto nosí speciální dlahy a musí chodit na rehabilitace. Prognóza tuzemských 
lékařů je pro Michalčiny rodiče zdrcující – dívenka nikdy nebude chodit. Naději skýtá operace v Rakousku, 
která ale není hrazená žádnou pojišťovnou v ČR a rodiče se na ní snaží sehnat peníze všemi možnými  
způsoby.

Michalky až ve zmiňovaném Rakousku 
ve Vídni. Operace, které by Michalce 
mohly pomoci, jsou však nákladné, 
stejně tak i pravidelná cvičení,  
na která dívenka s rodiči dojíždí. 
Žádná pojišťovna v ČR je neproplácí. 
Rodina je proto vděčná za jakoukoliv 
pomoc.

Michalčin příběh zasáhl mnoho lidí a 
rodině se snaží různými sbírkami 
vypomáhat nejrůznější organizace, 
tedy i my ve Frýdlantě.

A jaký byl tento třetí ročník běhu 
pro malou bojovnici Michalku?

No především plný solidarity, 
pochopení, ale i adrenalinu, dobré 
nálady a mnohých nenadálých zvratů.
Účast byla více než hojná. Na start 
se postavilo více než 70 závodníků. 
Letošní ročník se vyznačoval nebývale 
vysokou účastí našich nejmenších, 
tedy dětí.

Běhalo se v těchto kategoriích:
Junior 1. (3-6 let)
Junior 2. (7-14 let)

Tyto dvě juniorské kategorie se běžely 
u školy v Purkyňově ulici.

První juniorská kategorie se odběhla 
na plácku u dopravního hřiště 
před základní školou přesně v 9:30. 
Nejmenší ratolesti za obrovské 
podpory svých rodičů běžely jako 
o život. Malý bojovníci do toho dali 
vše. Odměnou jim byla nejen medaile 
„tradiční“, ale i výborná perníková  
od prvotřídní perníkářky Míši 
Svobodové a něco dobrého na zub  
po sportovním výkonu.

Druhá juniorská kategorie se běžela 
od Purkyňovy školy na workoutové 

hřiště, dvakrát tam a nazpátek.

Na vyhodnocení si však museli junioři 
2 počkat až po odběhnutí všech 
kategorií a předávání cen proběhlo až 
na rozhledně.

Hlavní závod měl následující 
kategorie:

Ženy, Muži, Canicross, Koloběžky, 
Kočárky, přičemž hodnocené byly 
kategorie ženy, muži a canicross. 
Zbývající kategorie potěšily sportovce, 
kteří chtěli podpořit tuto akci jiným 
druhem pohybu.

Startovní pistole zazněla pro hlavní 
závod se zbývajícími kategoriemi na 
rozhlednu v 10:30 u základní školy 
Purkyňova.

Běžci měli nelehký úkol, trasa byla 
náročná a o její bezpečnost se posta-
rali členové SDH Větrov, navigovali 
případné zbloudilce, podporovali je a 
fandili.

Nikdo ze zúčastněných se tedy 
nevzdal a celý závod odběhli všichni 
do cíle živí a zdraví.
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Na rozhledně na účastníky čekalo 
občerstvení a výborný oběd, který 
uvařil Petr Jireček z firmy Vape 
Catering, za to mu patří velký dík.

Velkým překvapením byla návštěva 
Michalky a její maminky. Pro malou 
princeznu byla připravena kromě šeku 
také malá pozornost od nás všech, 
kteří se zapojili do této bohulibé akce.
A jak to celé dopadlo konkrétně:

Kategorie Junior 2 nebyla rozdělena 
na dívky a chlapce a pořadí bylo 
následující:
1. Kutílková Klára
2. Matyáš Winkler
3. Milan Kima

V kategorii Ženy:
1. Martina Košková, čas 25:36 min
2. Klára Kutílková, čas 29:50 min
3. Petra Dobřichovská, čas 33:16 min

Klára Kutílková běžela jak závod 
juniorů 2, tak hlavní závod žen a výkon 
to byl hodný obdivu.

Kategorie Muži:
1. Ondřej Svoboda, čas 26:44min
2. Kristián Kapura, čas 26:45min
3. Michal Čagánek, který běžel 
za NZDM Cajk a byla to jeho první 
medaile v běžeckých závodech, čas 
30:15 min.

Kategorie Canicross:
1. Sofie Borecká s Žofkou, 
 čas 38:40 min
2. Leona Košková s Bondem, 
 čas 53:40 min

Poslední kategorie Kategorie 
vytrvalec, musela být udělena 
naprosto spontánně Janu Nemešovi 
alias Kennymu, jelikož tento velmi 
nadějný sportovec zabloudil, přestože 

SDH Větrov byli poblíž a běžel kola  
2 a to ve velmi dobrém čase, jistě by se 
postavil na bednu.

Všem, kdo se této akce účastnili 
nebo se podíleli na její přípravě, 
bylo odměnou nejen vybrání částky 
6 333 korun, ale hlavně to, že jsme se 
spojili pro ušlechtilou věc a věříme,  
že malá Michalka i díky potu a vyčer- 
pání z nelehkého běhu všech 
zúčastněných, k nám jednou 
přijde po „svých“. A kdo ví, třeba se  
z ní stane i výborná běžkyně.

Každý, kdo se dostal na bednu vítězů 
si odnesl diplom, medaili, sponzorské 
ceny jako například tričko, doplňky 
stravy, pro muže nechyběl soudek 
piva od pivovaru Svijany a mnoho 
dalších skvělých cen. Pro všechny, 
kteří si zaběhli pro Michalku bez 
ohledu na umístění, byla připravena 
památeční medaile na tento vydařený 
a slunečný den.

Ceny pro naše běžce sponzorovaly 
tyto firmy:

Pivovar Svijany, KS Kutílek, Isostar, 
Tobis, Kt Stavex, KBS, Autodíly, 
Premont s.r.o., Cetering Bohemia. 
Velké poděkování patří též ČČK 
Liberec, díky kterému jsme se cítili 
v bezpečí a naši nejmenší i největší 
mohli padat bez obav na zem 
dehydrovaní a zbědovaní, první 
pomoci by se jim dostalo okamžitě.
Tímto děkujeme všem za pomoc.

Pomáhejme dál, nebuďme lhostejní 
a předávejme toto poselství i našem 
dětem, jen tak to má celé smysl.

Moc děkujeme úplně všem a věříme, 
že se takto sejdeme i u dalších akcí, 
které mají smysl.   

Zapsala, spolupořádala a fandila
Bc. Lenka Kučerová
NZDM Cajk Diakonie ČCE - středisko 
v Jablonci nad Nisou

Foto: Michaela Schleiderová
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Dobrodružná plavba 2020

Letošní ročník Dobrodružné plavby 
se nesl na vlně Podmořského světa. 
Pěkné počasí a chuť si užít zábavnou 
procházku přilákalo na stovku malých 
námořníků, pirátů a mořských 
živočichů spolu s jejich rodiči, 
prarodiči nebo kamarády.

Startovalo se tentokrát na náměstí, 
cílem byla zahrada Domu dětí a 
mládeže. Za účast a splnění všech 
úkolů na stanovištích dostaly 
děti sportovní vak s logem  
Domečku z. s. a do něj pár dárečků. 
Adrenalinovým zážitkem bylo 
bezesporu losování o zajímavé ceny, 
ty byly rozděleny spravedlivě mezi 
chlapce i děvčata. Určitě si každý 
přišel na své. 

Celé dopoledne s Dobrodružnou 
plavbou se vydařilo a budeme se těšit 
na další rok na viděnou!

Poděkování patří i našim dlouholetým 
sponzorům.  

Domeček Frýdlant
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Měli jste spoustu nápadů. 
Pomozte nám zvolit správný 
název ulice!

Během minulého měsíce měli občané 
možnost posílat své návrhy na název 
dosud bezejmenné uličky, která vede 
z levé strany podél Antonie. Věřili 
byste, že se nám sešlo 22 různých 
návrhů celkem od 15 lidí? Teď ovšem 
potřebujeme vás, abyste z návrhů 
vybrali ten nejvhodnější. Na této 
stránce najdete všechny návrhy i se 
zdůvodněním, proč by tak měla být 
ulice pojmenována. 

Z hlasujících budeme losovat jednoho 
výherce poukázky do městského  
kina a stejnou cenou bude odměněn i 
autor vítězného návrhu.  

A jak můžete hlasovat? Protože se 
sešlo hodně názvů, může každý 
hlasující přidělit až 3 hlasy pro názvy 
ulice, které považuje za nejtrefnější. 
Hlasování probíhá do 22. listopadu 
2020, aby nový název mohlo schválit 
zastupitelstvo města na svém zasedání 
dne 9. 12. 2020.

Buď tuto stránku vystřihněte, 
zaškrtněte až 3 názvy, dopište na sebe 
jméno, příjmení, email a telefon a 
hlasovací lístek doneste na podatelnu 
v budově A. 

Nebo využijte online hlasování: 
http://bit.ly/ulice-frydlant 

Návrhy pojmenování po osobnostech
Brožíkova Podle starého provozovatele zahradnictví, které tam bývalo.
Karla Kryla Po známém českém hudebníkovi.
Karla Velebného Na památku zakladatele Jazzové dílny ve Frýdlantu.

Antona Dresslera Podle Antona Dresslera, který se zasloužil o stavbu Frýdlantské rozhledny a sám 
výrazně přispěl na její stavbu. Dříve se kopci s rozhlednou říkalo Dresslerova výšina.

Fénova „Po mém dědečkovi Janu Fénovi, který bydlel na Předměstí a žil a pracoval 
ve Frýdlantu 94 let“.

Hašlarova

Josef Hašlar se za 2. světové války účastnil bojů na Středním Východě, a to včetně 
legendární obrany přístavu Tobruk. Později působil u britského Královského letectva 
(312. československá stíhací peruť). Krátce po návratu do osvobozeného Českoslo-
venska se usadil se svou anglickou manželkou ve Frýdlantu. Měl zde v národní správě 
obchod a aktivně se podílel na veřejném životě ve městě - byl mimo jiné vysokým 
představitelem místní Československé obce legionářské. Krátce po únoru 1948 utekl 
s manželkou ilegálně za hranice do Německa (státní bezpečnost už se v jeho případě 
chystala zakročit) a poté do New Yorku. Josef Hašlar je jeden ze tří československých 
příslušníků Royal Air Force, který na území Frýdlantska působil. Název ulice by 
připomněl dávno zapomenutý příběh odvážného Čecha. 

Návrhy pojmenování podle toho, kam ulička vede (hřbitov, šibeniční vrch, rozhledna)

K šibeničnímu vršku
Cesta směřuje k dřívějšímu místu poprav.Ke stínadlům

Šibeniční
Andělská

Ulička vede ke hřbitovu, takže název odkazuje k motivu smrti.
Ke hvězdám
Sportovní Občané tudy chodí do lesa a na rozhlednu za sportem.
Různé jiné názvy
Dlážděná Podle nového povrchu cesty.

Zahradnická Každý den jsem touto ulicí chodil ze školy domů, a bylo tam zahradnictví (v dolní části 
od kolejí). Možná tedy, Zahradní již existuje, Zahradnická není a odkazuje na historii.

Bezejmenná Ulici bych nazvala oficiálně Bezejmenná ...to proto, že byla dlouho bezejmenná.  
Sám název je originální, vtipný, určitě nezůstane bez povšimnutí.

Mezilehlá

Podle umístnění uličky.
Podélná
K návrší
Náhorní
Zapomenutá Protože jsme ji dlouho zapomněli pojmenovat a vydláždit.

Pařížská Protože v Paříži je Frýdlantská ulice (Avenue de Friedland), kdežto ve Frýdlantu 
Pařížskou nemáme.

Tichá
„Tuhle uličku mám moc ráda a dost mě naštvalo její vydláždění, byť je hezké. 
Chodívala jsem po ní bosa, po šťavnaté trávě. Je to ulička skrytá, trochu tajemná, 
mnohým neznámá a tichá.“

Jméno a příjmení:                                             
Telefon:                                             E-mail:                                             
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RÁDIO VAŠEHO KRAJE

Liberec, Jablonec n. Nisou 102,3 FM     
Frýdlant 97,4 FM | Harrachov 107,9 FM 
Semily 103,4 FM | Česká Lípa 94,3 FM 

Jablonné v Podještědí 105,4 FM  
Turnov 91,5 FM 

liberec.rozhlas.czR - LBC
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