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Vzniká nová 
moderní učebna 
cizích jazyků
Moderní učebnu cizích jazyků 
bude mít od příštího školního 
roku pracoviště základní školy 
v Husově ulici. Vzniká v přízemí 
školy a pojme až 32 žáků. 
 Více na straně 5

Ve Frýdlantu začala 
stavba nové výrobní 
haly
Stavba výrobní haly společnosti DGS 
začala koncem dubna ve Frýdlantě. 
Práci v ní má už příští rok najít 100 lidí, 
do čtyř let by tu mělo vzniknout až 
400 pracovních pozic.  
 Více na stranách 6-7

Muzea, věž, 
betlém i infocentrum 
hlásí otevřeno 
Po rozvolnění opatření proti 
koronaviru jsou opět otevřena 
městská muzea, informační 
centrum, věž radnice i Simonův 
betlém.    
 Více na straně 28

Prvním miminkem Frýdlantu roku 2021 byla Zuzanka Pleskačová
Zuzanku Pleskačovou, první miminko Frýdlantu roku 2021, přivítal starosta města kvůli vládním opatřením proti 
koronaviru až koncem dubna. V historii vítání prvních občánků roku se také stala nejdéle narozeným dítětem. 
Zatímco tradičně se první občánek roku rodí ve znamení Kozoroha, Zuzanka přišla na svět až v období znamení 
Vodnáře. Více na straně 22.



Staré židovské přísloví mě napadlo v 
den, kdy jsem si uvědomil, že už se blíží 
polovina roku.

Už jen pár dní bude Slunce stoupat na 
obloze výš a výš, aby se v den slunovratu 
začalo vracet zpátky k rovníku. Užijme si 
dlouhé dny, kdy v zázraku svého západu 
dokážou sluneční paprsky na úpatí 
a vrcholcích Jizerských hor vykouzlit 
neskutečnou krásu. Po několika letech 
sucha a veder si „užíváme“ studené jaro 
a večerní posezení je opravdu jen pro 
otužilé. Přemýšlím, jak je vše relativní. Zda 
se letos vyplatí stavět dětem bazén a kdy 
se objeví na silnicích kabriolety, které v 
této době v přechozích třech letech už v 
teplém počasí jezdily.

Polovina roku je i časem našeho 
„radničního“ bilancování. Stavební sezóna 
začala letos brzy. Rekonstrukce Kodešovy 
ulice běží již od února a letos bude končit 
až v říjnu. Zvelebujeme městské byty, 
pustili jsme se do oprav komunikací a 
výstavby nových parkovišť. Po více jak 
čtyřech letech příprav jsme získali dotaci 
na výstavbu stezky pro cyklisty a chodce 
v Bělíkově ulici. Bezpečnost chodců a žáků 
Střední školy hospodářské a lesnické je v 

této lokalitě dlouho řešeným tématem. 
Bohužel musíme odložit rekonstrukce 
sociálního zázemí na ZŠ Purkyňova, 
kde dlouho trvala jednání s krajskou 
hygienou, aby vše potřebné bylo možné 
vyprojektovat. Akci připravíme na příští 
letní prázdniny. Až příští rok budeme také 
opravovat střechu na ZŠ TGM v Bělíkově 
ulici, projekt je dokončen a čekáme na 
rozpočet. Místo těchto akcí zvelebíme 
areály škol a školek, aby do nového 
školního roku vstoupily „v novém“. 

Abych ale nezapomněl na úvodní citát. 
To, co jsme všichni za poslední víc jak 
rok prožili, nebyl žert a nebyla to ani 
procházka růžovým sadem. Přesto se 
prosím nezapomeňme smát. Je kouzelné, 
jak Češi cokoli dokážou obrátit v žert. 
V žert, který je ale většinou hlubokou 
pravdou.

Přeji nám všem, ať nemáme v červnu 
důvod ztrácet humor a užijeme si to, co 
nebylo posledních více jak pět měsíců 
možné.

Milí čtenáři, těším se s Vámi na červnová 
setkání v našem krásném a na očekávání 
věcích budoucích bohatém městě.   

Dan Ramzer, starosta
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Rodný list, základní matriční 
doklad každého člověka
Rodný list jedním z nejdůležitějších 
osobních dokladů každého člověka. 
Získáváme ho hned po naroze- 
ní a je vůbec prvním naším úředním 
dokladem. Až do dosažení 15 let 
věku a vydání občanského průkazu  
(k jehož získání ho mimochodem také 
potřebujeme) slouží právě rodný list 
jako hlavní osobní doklad. Obsahuje 
jméno a příjmení, datum a místo 
narození, rodné číslo a některé údaje 
o rodičích.

Vydáním prvního občanského 
průkazu ale jeho potřebnost nemizí. 
Rodný list je důležitým dokladem 
každého člověka po celý život. 
Předkládá se na úřadech například  
při podání žádosti o uzavření 
manželství, při určení otcovství  
k dítěti souhlasným prohlášením 
rodičů a dokonce i při vystavení 
úmrtního listu.

Pokud dojde ke ztrátě rodného listu, 
je dobré vědět, že tuto skutečnost 
není nutné nikam hlásit. Stačí se 
obrátit na oddělení matriky, přičemž 
o konkrétním pracovišti rozhoduje 
místo narození. Vyřídit duplikát lze 
totiž pouze na městském úřadě, pod 
který spadá porodnice či jiné místo, 
kde se člověk narodil. 

Zde pak vydají duplikát rodného 
listu na základě žádosti a předložení 
platného dokladu totožnosti.  
Na některých místech vystaví dupli- 
kát rodného listu na počkání, 
ale obecně má oddělení matriky  
na vydání nového rodného listu  
30 dnů.

Žádost lze podat též prostřednictvím 
České pošty nebo datové schránky. 
Je nutné uvést všechny potřebné 

údaje jako jméno a příjmení, datum 
narození, adresu trvalého bydliště, 
adresu, kam má být doklad zaslán a je 
nutné zaplatit poplatek ve výši 100 Kč. 
Žádost musí být podepsaná. Duplikát 
rodného listu je pak odeslán ve formě 
doporučeného dopisu do vlastních 
rukou.

Každý člověk by si měl rodný list hlídat 
a chránit ho před poškozením. Jak 
již bylo zmíněno, je to nejdůležitější 
osobní doklad každého z nás, který 
potřebujeme po celý život.  

Ivana Sitzberger 
matrikářka 
Městský úřad Frýdlant 
tel. 488 866 502

Občanská kronika

Milan Podhorec & Monika Vladárová

Sňatky
Alex Brykner
Tomáš Doležal
Růžena Davidová

Narození

duben 2021

Jitka Poláková
Jozefina Svatoňová
Vincenc Čečatka
Gizela Hamáčková

Úmrtí
Halyna Slivinska
Václav Holub
Marie Kleinová
Zdeněk Mizera
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Ani náročný školní rok 2020/21 v době covidové pandemie, zavřené školy s distanční výukou, či online nahrávání 
nezabránili mladým dokumentaristům z Frýdlantska v tom, aby zaznamenávali neobyčejná vyprávění pamětníků 
20. století. Díky žákovským a studentským reportážím z projektu Příběhy našich sousedů se tak už nezapomene ani  
na pětici jedinečných životních osudů tohoto kraje a stanou se součástí jedné z nejrozsáhlejších veřejně přístupných 
online pamětnických sbírek v Evropě s názvem Paměť národa (www.pametnaroda.cz). 

Zachytit osudy pamětníků  
20. století zvládli mladí dokumentaristé 
z Frýdlantska i v době pandemie

Závěrečná prezentace reportáží 
mladých dokumentaristů z Frýd-
lantska proběhne online už  
8. června 2021 od 16 hodin na plat- 
formě Zoom. Za příznivých 
epidemických podmínek je ve hře  
i veřejná prezentace na nádvoří 
radnice ve Frýdlantu. O tom, jaká 
varianta bude aktuální, vás bude- 
me informovat na webu města  
Frýdlant a na facebookové stránce 
Frýdlant. 

Do prvního ročníku dokumenta-
ristického projektu Příběhy našich 
sousedů se na Frýdlantsku zapojilo 
i v době komplikovaných studijních 
i nahrávacích podmínek celkem  
24 dětí a pět učitelů ze ZŠ, ZUŠ a 
MŠ Frýdlant, ZŠ Speciální Frýdlant, 
ZŠ Raspenava, Gymnázia Frýd-
lant a Střední školy hospodářské a 
lesnické Frýdlant. Podařilo se oslovit 
pět pamětníků z Frýdlantu, Raspenavy 
či Hejnic. Děti se jich vyptávaly  
na jejich vzpomínky na dětství, válku, 
poválečné pohraničí, na možnosti 
studia za dob komunismu, srpen 
1968 nebo na sametovou revolu-
ci a co bylo dál. Jejich úkolem bylo 
nejen natočit rozhovor celoživotního 
vyprávění, ale následně nahrávku 
zpracovat a zpřístupnit publiku.  
V projektu vznikla pětice rozhla-
sových reportáží, které je možné 

si poslechnout na odkazu https://
www.pribehynasichsousedu.cz/
frydlantsko/frydlantsko-2020-2021/

Základní školy se programu účastnily 
díky projektu MAP Frýdlantsko 
organizace Masif.

Žáci a učitelé z Frýdlantska se pustili, 
obdobně jako další stovky jejich 
spolužáků napříč celou republikou, 
do nahrávání rozhovorů online, téměř 
celý projekt absolvovali z domova  
za podmínek distanční výuky, a  
přesto dokázali dotáhnout projekt i 
všechny své reportáže až do konce. 

„Ještě před rokem se nahrávání 
rozhovorů s pamětníky prostřednictvím 
online video konference mohlo zdát 
jako nápad z říše sci-fi nebo z daleké 
budoucnosti. Rozhovory přes Skype 
už sice v archivu Paměti národa 
existovaly, většinou ale proto, že se 
jednalo o pamětníky žijící v zámoří, 
se kterými jsme se nemohli potkat 
osobně,” popisuje koordinátorka 
projektu Michaela Pavlátová a 
dodává: “Rok 2020/21 však znamenal 
absolutní průlom a změnu pro všechny 
zapojené a to jak děti, tak i učitele, 
pamětníky a pochopitelně i lektory a 
koordinátory. Museli jsme projekt velmi 
rychle přizpůsobit, abychom seniory 
nevystavovali nebezpečí, ale aby zůstala 
zachována mezigenerační setkávání.”  

Připojte se k nám v úterý 8. června a 
vyslechněte si jedinečné reportáže 
mladých dokumentaristů i bez-
prostřední dojmy žáků a učitelů 
z natáčení. O formátu závě-
rečné prezentace vás budeme  
informovat také na FB stránkách 
Příběhy našich sousedů:

https://www.facebook.com/Pribe- 
hyNasichSousedu. 

O PROJEKTU:

Od roku 2012 do ledna 2021 se  
do projektu Příběhy našich sousedů 
po celé ČR zapojilo 1188 českých 
škol s více jak 7413 žáky a studenty, 
kteří pod vedením 1392 učitelů 
zdokumentovali v 1762 žákovských 
dokumentaristických týmech téměř 
již 1800 pamětnických příběhů. 
Cílem přitom nebylo zapojit jen 
elitní školy a nejnadanější žáky, ale 
zpřístupnit touto formou moderní 
dějiny co nejširšímu okruhu 
čtrnáctiletých a patnáctiletých žá-
ků a studentů. Žákovské dokumenty 
jsou dostupné na webu www.
pribehynasichsousedu.cz.  

 
Mgr. Michaela Pavlátová 
ředitelka Paměti národa Severní Čechy 
Post Bellum, z.ú.
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Nově vznikající moderní učebna 
pro výuku jazyků už čeká  
na vybavení

Nová jazyková učebna vzniká díky 
MAS Frýdlantsko z.s. a projektu 
nazvanému „Modernizace učebny pro 
výuku cizích jazyků a konektivita ZŠ, 
Frýdlant“. „V rekonstruované učebně 
už proběhla demontáž podlahových 
krytin, obkladů, svítidel, obnova 
elektroinstalací, úprava povrchů a 
pokládka nové podlahy. Hotové jsou 
také rozvody a sítě pro jednotlivé 
stoly. V nejbližší době dojde k obložení 
hygienického koutku s umyvadlem, 
výmalbě, položení lina, budou osazena 
nová topná tělesa, navrácena budou 
původní svítidla, která byla vyhovující. 
Následně bude učebna kompletně 
vybavena nábytkem a technickým i 
technologickým vybavením pro mo-
derní jazykovou a ICT výuku,“ říká 
Bc. Zdena Ubiasová z investičního 
oddělení Městského úřadu Frýdlant. 
Učebna bude obsahovat kompletní 
vybavení pro projekci, technologie 
jazykové laboratoře se sdílením 
obrazu a zvuku, stoly a židle pro 
žáky, soustředěné do takzvaných 
hnízd pro čtyři žáky najednou, nebo 
třeba katedru učitele, do které budou 
instalovány technologie jazykové 
učebny, jako například prezentační 
počítač, stolní vizualizér, datový 
switch a komponenty jazykové 
laboratoře. Vybavení by učebna měla 
získat v průběhu června.

„Učebna, která je v současné době 
připravována a sloužit má začít už 
na začátku příštího školního roku, je 
určena žákům všech pracovišť základní 
školy Frýdlant od 1. do 9. ročníku, 
budou ji moci využívat také účastníci 
zájmových kroužků, které nabízí Dům 

dětí a mládeže Frýdlant,“ říká ředitel  
ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant Mgr. Bc. Petr 
Kozlovský.

V rámci realizace druhé části projektu 
- konektivity, dojde k celkové opti-
malizaci a modernizaci stávajícího 
řešení propojení pracovišť školy v ulici 
Husova a také v ulici Bělíkova. Dojde 
ke kompletnímu zasíťování učeben a 
kabinetů vyžadujících napojení na 
internet. Nevyhovující řešení bude 
nahrazeno moderními technologiemi, 
jakými jsou například optické kabely. 
„Laicky řečeno se bude možné díky 
konektivitě ve škole z vybraných učeben 
nebo kabinetů jednoduše připojit  
na internet díky wifi a to jak z počítačů, 
tak třeba z tabletů, které má škola  
k dispozici pro výuku dětí,“ vysvětluje 
ředitel školy. Konektivita by měla být 
dokončena v červenci.

Moderní učebnu cizích jazyků bude mít od školního roku 2021/2022 pracoviště ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant  
v Husově ulici. Vzniká v přízemí základní školy a pojme až 32 žáků. V současné době jsou v rekonstruo-
vané učebně hotové hrubé práce, následovat bude její vybavení nábytkem a technikou a dokončení 
konektivity. Učebna je vybudována díky projektu financovanému z Integrovaného regionálního 
operačního programu.

„Práce na vzniku nové učebny pro výu- 
ku cizích jazyků a počítačů začaly  
v průběhu února, spolu s konektivitou 
ZŠ mají být hotovy do konce července 
tohoto roku. Celkové náklady projektu 
jsou zatím vyčísleny na 5 803 957,21 
korun s DPH, dotace z IROPu činí 5 096 
883,38 korun s DPH. Zbytek nákladů 
bude uhrazen z městského rozpočtu,“ 
uzavírá Zdena Ubiasová z investičního 
oddělení Městského úřadu Frýdlant.

Nová jazyková a počítačová učebna 
vznikne díky projektu nazvanému 
„Modernizace učebny pro výuku cizích 
jazyků a konektivita ZŠ, Frýdlant“, 
registrační číslo projektu CZ.06.4.59/
0.0/0.0/16_075/0012607, název výzvy 
5. výzva MAS Frýdlantsko-IROP-
Modernizace škol II.   

mp
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Ve Frýdlantu začala stavba nové 
výrobní haly společnosti DGS

Nová výrobní hala vzniká ve Frýdlantu 
nad kruhovým objezdem po levé 
straně ve směru na Kunratice. 
Bude druhým výrobním závodem 
společnosti DGS v České republice, 
už od roku 1991 firma působí  
v nedalekém Liberci. „Zájem o naše 
výrobky roste, a abychom mohli 
uspokojit poptávku našich zákazníků, 
rozhodli jsme se rozšířit a navýšit 
výrobu v našem stávajícím závodu  
v Liberci. Zkušenosti z tohoto závodu 
nám potvrzují, že schopnosti a kvalita 
českých zaměstnanců jsou stabilní 
zárukou budoucího rozvoje firmy 
DGS,“ vysvětluje generální ředitel 
mateřské společnosti DGS Druckguss 
Systeme Andreas Müller. Možnosti 
rozšíření výroby však v Liberci  
nejsou, a proto se firma rozhodla 
novou výrobní halu postavit ve zhru-
ba 30 kilometrů vzdáleném Frýdlantu. 
Důležitým faktorem při výběru místa 
byla nejen dojezdová vzdálenost  
k Liberci a pracovní trh ve Frýdlantu,  
ale také vstřícný a zároveň zod-
povědný přístup vedení města 
Frýdlant a Libereckého kraje.

Už v březnu začaly na místě budoucí 
výrobní haly zemní práce, které 
odstartovaly první fázi výstavby.  
Ve středu 28. dubna 2021 pak došlo 
poklepáním na základní kámen  
k oficiálním zahájení stavby. „Už  
v dubnu příštího roku plánujeme 
v nové hale ve Frýdlantu zahájení 
zkušebního provozu, ve kterém bude 
pracovat zhruba stovka lidí. První 
zaměstnance, především na technické 
pozice, tak začneme nabírat už toto 
léto, abychom je stihli zaškolit,“ 

Poklepáním na základní kámen začala ve Frýdlantu ve středu 28. dubna 2021 stavba nové výrobní 
haly společnosti DGS Druckguss Systeme s.r.o., která vyrábí tlakové odlitky ze slitin hliníku a 
hořčíku pro automobilový průmysl. Nový výrobní závod firmy DGS má už v příštím roce zaměstnat 
100 lidí, do roku 2025 by mělo ve výrobních halách pracovat až 400 zaměstnanců. Cílem společnosti 
DGS je co nejvíce využít pracovní potenciál Frýdlantska i služeb regionu. 
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říká dosavadní dlouholetý ředitel  
liberecké pobočky firmy DGS Luboš 
Pfohl, který byl nově pověřen 
vedením projektu vznikajícího 
závodu ve Frýdlantu. Zaškolení 
nových pracovníků pro Frýdlant bude 
probíhat na libereckých pracovištích 
tak, aby zaměstnanci vstoupili  
do nového závodu se zkušenostmi  
z aktuálního provozu. 

Po dvou až třech letech pak společ-
nost DGS Druckguss Systeme chystá 
stavbu druhé části komplexu. Po jejím 
dokončení má v plánu zaměstnávat 
300 až 400 lidí. „Přínosem finální 
podoby frýdlantské pobočky jsou 
pracovní pozice pro místní občany, 
kterým tak odpadne dojíždění  
do okolních měst a obcí. Společnost 
DGS Druckguss Systeme také plánuje 
co nejvíce využívat nabídky služeb 
v regionu a spolupráce s místními 
firmami,“ dodává Luboš Pfohl. 

„Velmi mě těší, že v DGS získáváme 
nového partnera. S firmou spolu-
pracujeme od začátku tohoto projektu 

na základě Memoranda a snažíme se 
pro ni vytvořit co nejlepší podmínky. 
V současné době je projekt v mezifázi, 
kdy se začíná stavět a prostavět se 
má přibližně 1,5 miliardy korun. 
Díky výrobní hale společnosti DGS 
vznikne ve Frýdlantu potenciálně až 
400 pracovních míst pro lidi nejen  
z Frýdlantu, ale z celého Frýdlantska 
i širšího okolí. Velmi potěšující věcí  
na tom je, že firma se zaměřuje pri-
márně na české zaměstnance. Pevně 
věřím, že mimo pracovních pozic získá 
Frýdlant v DGS i sociálního partnera 
například pro školy nebo společenskou 
a sportovní činnost,“ říká starosta 
Frýdlantu Dan Ramzer. 

Nová výrobní hala ve Frýdlantu 
bude splňovat požadavky EIA 
(Studie posuzování vlivů záměrů  
na životní prostředí). Bude také,  
stejně jako pobočka v Liberci, na- 
příklad využívat systém vakuové 
destilace odpadních vod, která 
filtruje odpadní vodu z tech- 
nologií a navrací ji zpět  
do systému.

Firma DGS Druckguss Systeme s.r.o.  
se zabývá výrobou tlakově litých 
odlitků ze slitin hliníku a hořčíku, 
hlavními zákazníky jsou automobilky 
Daimler, Audi, Volkswagen, BMW a 
další. Výhodou odlitků společnosti 
DGS jsou vynikající mechanické 
vlastnosti s nízkou hmotností. 

Společnost DGS Druckguss Systeme 
s.r.o. je dceřinou firmou mateřské 
společností sídlící ve švýcarském  
St. Gallenu, která má pobočku nejen 
v Liberci, ale také další dvě v Číně 
(Nansha a Rizhao). Historie švýcarské 
společnosti DGS Druckguss Systeme 
sahá až do 50. let minulého století. 
Na český trh vstoupila v roce 2000, 
kdy se česká firma Alupres (založena 
v roce 1991) stala její součástí  
s tím, že vzájemná spolupráce byla 
zahájena již v roce 1993. Celkový 
počet zaměstnanců skupiny DGS je  
v současné době 1250 a letošní obrat 
je odhadován na 4,5 MLD CZK.   

mp 
Foto: Radek Petrášek
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Snižujeme škody způsobené  
závislostí a chráníme veřejné 
zdraví
Ochrana veřejného zdraví. Přesně 
takové je hlavní poslání terénních 
pracovníků organizace Most k naději, 
z. s. V celém Frýdlantském výběžku 
pracují s uživateli návykových látek a 
zabraňují tak šíření infekčních nemocí 
do většinové populace. Přesto, nebo 
snad právě proto, zůstává jednou 
z nejdůležitějších složek jejich 
práce vztah. Vztah, který navážou  
s člověkem, do jehož života vstoupila 
závislost. 

„Jsme průvodci. Podpora, která čeká  
na chvíli, kdy se klient rozhodne svůj 
život změnit. A dokud se tak nerozhod-
ne, je naším hlavním úkolem, aby klient 
vlastní závislostí sobě i svému okolí 
uškodil pokud možno co nejméně. Říká 
se tomu Harm Reduction,“ vysvětluje 
vedoucí Terénních programů pro lidi 
ohrožené drogou v Libereckém kraji 
Jiří Stich.

Mezi klienty terénních pracovníků 
ovšem nepatří pouze lidé závislí. 
Jak už napovídá název programu, 
klientem může být kdokoliv, kdo je 
drogovou závislostí ohrožen. „Často 
pracujeme s rodinnými příslušníky či 
partnery, kteří sami drogy neužívají, ale 
závislost blízké osoby se jich velice silně 
dotýká. Jsme jejich podpora a kompas  
v situaci, kterou neznají nebo nedo-
kážou pochopit,“ dodává Stich.

Terénní pracovníky organizace Most 
k naději, z. s. lze potkat v ulicích 
města Frýdlant každou středu a 
pátek od 13 do 18 hodin. Do terénu 
vyrážejí za každého počasí a v jejich 
práci je nezastavila ani koronavirová 
krize. V souladu s hlavním posláním 
distribuovali mezi rizikovou populaci 
roušky, dezinfekce, hygienické pro-
středky a informace o onemocnění 
Covid 19.

Tradiční součástí činnosti terénních 
pracovníků je také sběr použitého 
injekčního materiálu, který zůstává  
po uživatelích návykových látek ležet 
v ulicích města. Nově proto organi-
zace Most k naději, z. s. instalovala  
v blízkosti Centra 1407 v rámci 
projektu Fixpoint sběrnou nádobu 
na tento materiál. „Cílem je zvýšit 
efektivitu naší činnosti v této oblasti 
tak, aby v ulicích města zůstávalo 
co nejméně odhozených injekčních 
stříkaček. Uživatele motivujeme k tomu, 
aby nádobu využívali. První měsíce 
projektu ukazují, že je naše snaha 
úspěšná,“ uvedl vedoucí.

V případě potřeby lze pracovníky 
organizace kontaktovat telefo- 
nicky na čísle 725 457 258, mailem 
tp.liberec@mostknadeji.cz nebo 
pomocí sociální sítě Facebook  

na stránce Most k naději – Terénní 
programy Liberecko. Lidem závislým 
i široké veřejnosti, která se musí 
s dopady užívání návykových 
látek potýkat, jsou všechny služby 
terénního programu poskytovány 
anonymně a bezplatně.  

Text: Jiří Stich 
Ilustrační foto: Most k naději, z. s.

Terénní program – Most k naději, z. s.  
- pro uživatele drog: 

Frýdlant - středa a pátek 13-18 hodin   
- např. výměnný program, 
poradenství, tel. 725 457 258,  
tp.liberec@mostknaději.cz
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Malované kamínky přinášejí 
radost malým i velkým
Už i ve Frýdlantě je velká pravdě-
podobnost, že najdete malovaný 
kamínek. Tedy kamínek, který má na 
jedné straně namalovaný obrázek a 
na druhé nápis a poštovní směrovací 
číslo. Nejčastěji takové kamínky 
můžete najít na turisty oblíbených 
místech, jako jsou rozhledny, zámky, 
různé stezky, ale i v centrech měst,  
na náměstích či parcích.

VÍTE, CO S TAKOVÝM KAMÍNKEM? Jeho 
primárním účelem je udělat tomu, kdo 
ho najde, radost a nesejde na tom, 
jestli jde o dítě nebo dospělého. Každý 
nálezce kamínku ale může na oplátku 
udělat radost i jeho autorovi. Je to 
snadné. Na rubu každého kamínku 
by mělo být uvedeno poštovní 
směrovací číslo (PSČ), které uvádí,  
v jakém městě byl kamínek vytvoře-
ný. Pak je tam ještě znak nebo zkratka 
facebooku a název facebookové 
skupiny, která vznikla právě pro tuto 
kratochvíli. Tedy malování, roznášení a 
nacházení kamínků. Ve Frýdlantu jsou 
k nalezení v drtivé většině kamínky  

z facebookové skupiny KAMÍNKY.  
A teď k jádru věci. Každý autor ka-
mínku si může ve vyhledávání v této 
skupině najít PSČ svého kamínku a 
zjistit, jestli už jeho výtvor někdo 
našel, kdo, kde a kam ho přemístil,  
či si kamínek nechal. Zjistí to ale jen  
v případě, že nálezce kamínek vyfotí  
z obou stran a fotku vloží spolu  
s PSČ na kamínku na stránky této 
facebookové skupiny (více info  
v pravidlech skupiny). Pak už si může 
kamínek jeho autor dohledat a mít 
radost z toho, že jeho dílo třeba putuje 
celou republikou nebo zamířilo třeba 
až do zahraničí. Nebo se může podívat 
na rozzářený dětský úsměv, který  
na tváři vyloudil právě ten jeho 
kamínek. Děkujeme všem, že nalezený 
kamínek na facebookovou stránku 
skupiny vyfotí a dopíší PSČ. Věřte, že 
to není zbytečné a radost z nálezu 
nám tím oplatíte.

Malování na kamínky se ve Frýdlantu 
v poslední době velmi rozšířilo 
a oblíbily si ho všechny věkové 

kategorie. Kamínky malují děti  
v mateřských školách, celé rodiny, 
ale i klienti v domovech důchodců.  
Do malování se může zapojit kdo-
koli. Stačí si pořídit akrylové barvy či 
fixy na kameny a každý namalovaný 
kamínek po namalování a popsání 
řádně zalakovat vhodným lakem. Pak 
nemusí být žádné obavy, že by mohla 
touto zábavou trpět příroda. 

Věřím, že se počet „kamínkářů“  
v našem městě ještě zvýší. Vždyť je to 
krásný relax a to jak při malování, tak 
při roznášení a nacházení pokladů. 
Představte si, že někteří šikulové 
dokonce malují nádherné kameny  
do aukcí, které pomáhají, aktuálně 
třeba zoologickým zahradám. No není 
to krásná zábava?

Mějte proto kdekoli při procházkách 
oči otevřené, protože kamínek můžete 
nalézt opravdu všude.   

Jana Žebrová, kamínkářka Frýdlant
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Radniční skřítek Fridolín 
očima dětí

Na začátku května se pracovnice Turistického informačního centra Frýdlant 
Jana Mrňávková zúčastnila ve 3. oddělení školní družiny Frýdlant projekto-
vého dne na téma „Moje město“. Děti se během něj dozvěděly, kde najdou  
v budově radnice turistické informační centrum a k čemu slouží, zahrály si  
hry, řešily v týmech kvíz a poslechly si vyprávění o radničním skřítkovi 
Fridolínovi. Toho také následně malovaly a vytvářely obrázky, které si po celý 
červen můžete prohlédnout ve vestibulu radnice. 

A to není všechno. Můžete také hlasovat, který obrázek se vám líbí 
nejvíce, přímo v Turistickém informačním centru Frýdlant. Autoři vítězného 
obrázku získají pěknou odměnu.

Turistické informační centrum Frýdlant je v červnu otevřeno každý den.  
Od pondělí do pátku vždy v časech 9-12 hodin a 12.30-16 hodin, v sobotu a  
v neděli od 10 do 12 hodin a po polední pauze od 12.30 do 16 hodin.  

mp
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„Získání dotace na stezku pro pěší a 
cyklisty podél ulic Bělíkova a Zámecká 
je pro Frýdlant opravdu velmi dobrou 
zprávou. Usilujeme o stezku, která 
zvýší bezpečnost těchto zranitelných 
účastníků silničního provozu v této 
lokalitě už řadu let, její výstavbu ale 
zdržely záležitosti s pozemky, na kterých 
má vzniknout. Ty jsou v současné době 
už vyřešené. A tím, že jsme na akci 
získali dotaci, nestojí její realizaci už 
nic v cestě,“ říká starosta Frýdlantu 
Ing. Dan Ramzer. Stezka povede od 
garáží u Střelnice kolem Střední školy 
hospodářské a lesnické a navazovat 
bude na již fungující dráhu pro in-
line bruslení nad touto školou. „Začne 
vznikat teď v červnu a hotová bude 
koncem listopadu,“ dodává starosta 
města.

„Stezka pro cyklisty a chodce bude 
koncipována jako smíšená stezka a 
bude vyznačená svislým a vodorovným 
dopravním značením. Bude dlouhá 
693 metrů, a jak už bylo zmíněno, 
povede podél částí ulic Bělíkova a 
Zámecká. Bude samozřejmě osazena 
lampami veřejného osvětlení,“ říká 
Dana Kiliánová, pověřená vedením 
investičního oddělení Městského 
úřadu Frýdlant.

Hlavním důvodem vzniku stezky je 
zvýšení bezpečnosti chodů a cyklistů 
v těchto ulicích. „Ulicí Zámeckou chodí 
lidé na procházky, k hradu a zámku 

Frýdlant, do pivovaru nebo na tenisové 
kurty a v ulici Bělíkova sídlí Střední škola 
hospodářská a lesnická, kde studuje  
na šest stovek žáků. Takže lidí tam denně 
projde nebo projede na kole opravdu 
hodně. Pohyb po současné krajnici ulic 
není příliš bezpečný a to ani v době, 
kdy jsou příznivé klimatické podmínky, 
v zimě je pak ještě nebezpečnější,“ 
vysvětluje místostarosta Frýdlantu 
Jiří Stodůlka, který má komunikace ve 
městě ve své gesci.

Projekt „Stezka pro cyklisty a chodce 
ul. Bělíkova – ul. Zámecká, Frýdlant“ 

má registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/ 
0.0/16_038/0015385. Žádost o dotaci 
byla podána do Integrovaného 
operačního programu, specifického 
cíle 4.1, v rámci 53. výzvy ŘO IROP 
„Udržitelná doprava – integrované 
projekty CLLD“ a v rámci 6. výzvy MAS 
Frýdlantsko, opatření integrované 
strategie: 1.1.2 Dopravní dostupnost /
BEZPEČNÉ CESTY.   

mp

Stezka pro pěší a cyklisty podél 
ulic Bělíkova a Zámecká bude. 
Frýdlant získal dotaci
Skvělá zpráva přišla v polovině května z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Frýdlantu se 
podařilo díky MAS Frýdlantsko z.s. získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu  
na smíšenou stezku pro cyklisty a chodce podél částí ulic Bělíkova a Zámecká. Stezka má výrazně zlepšit 
bezpečnost chodců a cyklistů na těchto poměrně frekventovaných silnicích. Celkem má nová stezka 
pro cyklisty a chodce přijít i s přeložkou elektřiny, která ale nebude hrazena z dotace, na zhruba 6 a půl 
milionu korun. Získaná dotace je ve výši 5 201 843,38 korun. Z rozpočtu města půjde na investiční akci 
273 781,24 korun.

Stezka pro pěší a cyklisty podél ulic Bělíkova a Zámecká bude. Frýdlant získal 
dotaci 

 

Skvělá zpráva přišla v polovině května z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Frýdlantu 
se podařilo díky MAS Frýdlantsko z.s. získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního 
programu na smíšenou stezku pro cyklisty a chodce podél částí ulic Bělíkova a Zámecká. Stezka má 
výrazně zlepšit bezpečnost chodců a cyklistů na těchto poměrně frekventovaných silnicích. Celkem 
má nová stezka pro cyklisty a chodce přijít i s přeložkou elektřiny, která ale nebude hrazena 
z dotace, na zhruba 6 a půl milionu korun. Získaná dotace je ve výši 5 201 843,38 korun. Z rozpočtu 
města půjde na investiční akci 273 781,24 korun. 

„Získání dotace na stezku pro pěší a cyklisty podél ulic Bělíkova a Zámecká je pro Frýdlant opravdu 
velmi dobrou zprávou. Usilujeme o stezku, která zvýší bezpečnost těchto zranitelných účastníků 
silničního provozu v této lokalitě už řadu let, její výstavbu ale zdržely záležitosti s pozemky, na kterých 
má vzniknout. Ty jsou v současné době už vyřešené. A tím, že jsme na akci získali dotaci, nestojí její 
realizaci už nic v cestě,“ říká starosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer. Stezka povede od garáží u 
Střelnice kolem Střední školy hospodářské a lesnické a navazovat bude na již fungující dráhu pro in-
line bruslení nad touto školou. „Začne vznikat teď v červnu a hotová bude koncem listopadu,“ dodává 
starosta města. 

„Stezka pro cyklisty a chodce bude koncipována jako smíšená stezka a bude vyznačená svislým a 
vodorovným dopravním značením. Bude dlouhá 693 metrů, a jak už bylo zmíněno, povede podél částí 
ulic Bělíkova a Zámecká. Bude samozřejmě osazena lampami veřejného osvětlení,“ říká Dana 
Kiliánová, pověřená vedením investičního oddělení Městského úřadu Frýdlant. 
 
Hlavním důvodem vzniku stezky je zvýšení bezpečnosti chodů a cyklistů v těchto ulicích. „Ulicí 
Zámeckou chodí lidé na procházky, k hradu a zámku Frýdlant, do pivovaru nebo na tenisové kurty a 
v ulici Bělíkova sídlí Střední škola hospodářská a lesnická, kde studuje na šest stovek žáků. Takže lidí 
tam denně projde nebo projede na kole opravdu hodně. Pohyb po současné krajnici ulic není příliš 
bezpečný a to ani v době, kdy jsou příznivé klimatické podmínky, v zimě je pak ještě 
nebezpečnější,“ vysvětluje místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka, který má komunikace ve městě ve 
své gesci. 

Projekt „Stezka pro cyklisty a chodce ul. Bělíkova – ul. Zámecká, Frýdlant“ má registrační 
číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015385. Žádost o dotaci byla podána do Integrovaného operačního 
programu, specifického cíle 4.1, v rámci 53. výzvy ŘO IROP „Udržitelná doprava – integrované 
projekty CLLD“ a v rámci 6. výzvy MAS Frýdlantsko, opatření integrované strategie: 1.1.2 Dopravní 
dostupnost /BEZPEČNÉ CESTY. 
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I v letošním roce pro Vás databáze 
www.free-time.cz shromáždila  
tábory na Frýdlantsku určené pro ve-
řejnost. Můžete si vybrat z bohaté na-
bídky aktivit a činností: sportovních, 
tvořivých i jazykových. S osvědčenými 
příměstskými tábory přichází třeba 
DDM, Střevlik, Motyčkovic Klika 
(Táboroloď) či CO Dance Company.  
V nabídce najdete i tradiční pobytové 
tábory v Hejnicích, Jindřichovicích, 
Raspenavě či Tužíně. Nově nabízí 
příměstské tábory pro předškolní děti 
Lesní klub Skřivánek v Hejnicích.

Většina příměstských táborů je 
pro rodiče za přívětivou cenu díky 
projektům MAS Frýdlantsko. Zvláště  
v této komplikované době, kdy se 
všichni bojíme cokoliv plánovat, 
oceňujeme odvahu a nadšení všech 

organizací a lektorů, kteří si na dě-
ti v létě udělají čas a nabídnou 
jim možnost trávit čas společně, 
získávat radostné zážitky a užitečné 
dovednosti.

Můžete si stáhnout plakát s nabídkou 
táborů a nebo v mobilu vyhledávat 
přímo v databázi online: Tábory  
na Free-time.  

Lucie Winklerová 
MAS Frýdlantsko, z.s.

Nabídka letních táborů léto 
2021 na Frýdlantsku
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DRACI

Bílý Potok 

2 200 Kč/příměstský

Lesní klub Skřivánek

PŘÍRODOVĚDCI

Bílý Potok 

2 200 Kč/ příměstský

Lesní klub  

Skřivánek

INDIÁNI

Bílý Potok 

2 200 Kč/příměstský

Lesní klub Skřivánek

WWW. FREE-TIME.CZ       TÁBORY NA FRÝDLANTSKU 2021 

HIP HOP DAYS

Frýdlant

1 000 Kč/

příměstský

CO Dance Company

HIP HOP days

Frýdlant

1 000 Kč/příměstský

CO Dance Company

KRKONOŠSKÉ

POHÁDKY 

Raspenava

4 500 Kč/pobytový

Střevlík

EGYPT

Jindřichovice 

 4 500Kč/pobytový

Roroš

PUTOVÁNÍ ZA

POHÁDKOU

Frýdlant (od 7.7.)

300 Kč/příměstský

 DDM

VÝTVARNÝ 

Frýdlant

1 000 Kč/příměstský

Motyčkovic klika/

DDM

 DOBRODRUŽSTVÍ

S MALÝM PRINCEM

Hejnice

1 900 Kč/pobytový

Střevlik

 NĚMČINA PRO

TEENAGERY

Nové Město p.S.

800 Kč/příměstský

Beginne

DANCE CAMP

Bílý Potok p. S.

3 500 Kč/pobytový

CO Dance

Company
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AIRSOFT/MILITARY

VÝTVARNÉ/KYTAROVÉ

SPORTOVNÍ/CYKLO

RYBÁŘSKÉ/ KONĚ
POČÍTAČOVÉ
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RŮZNÉ TÁBORY CELÉ

LÉTO : 

Hejnice, Tábořiště na

Kopečku 

Sindibád
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SPORTOVNĚ
NETRADIČNÍ

Višňová

1 000 Kč/příměstský

Motyčkovic klika

HIP HOP DAYS

Frýdlant

1 000 Kč/

příměstský

CO Dance Company

 NĚMČINA PRO

DĚTI

Nové Město p.S.

800 Kč/příměstský

Beginne

NA TÝDEN

VĚDÁTOREM

Frýdlant 

500 Kč/příměstský

 DDM

HROU ZA

DOBRODRUŽSTVÍM

Frýdlant 

500 Kč/příměstský

 DDM

ZÁBAVNÉ

SPORTOVÁNÍ

Frýdlant 

500 Kč/příměstský

 DDM

SKŘÍTCI

Bílý Potok 

2 200 Kč
příměstský

Lesní klub Skřivánek

SINGLTREK DĚTEM

Nové Město p.S

700 Kč/příměstský

Singltrek
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HIP HOP DAYS

Frýdlant

1 000 Kč/příměstský

CO Dance Company

LETNÍ TÁBOR

TUŽÍN do 20. 8.

 4 100 Kč/pobytový

SDMF

DIVADELNĚ-

FILMAŘSKÝ

Víska

1 000 Kč/příměstský

Motyčkovic klika

SPORTOVNĚ
NETRADIČNÍ

Frýdlant

1 000 Kč/příměstský

Motyčkovic klika

SPORTOVNĚ
NETRADIČNÍ

Nové Město p.S.

1 000 Kč/příměstský

Motyčkovic klika

SINGLTREK DĚTEM

Nové Město p. S.

700 Kč/příměstský

Singltrek

GEOMETRIE V

PROSTORU

Poustka

 2 500Kč/pobytový

Mája K.

FOCENÍ HROU

Frýdlant

1000 Kč/příměstský

M. SekáčFRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ |červen 2021
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Beginne
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 DDM
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 DDM

ZÁBAVNÉ
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Bílý Potok 
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Singltrek
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HIP HOP DAYS

Frýdlant

1 000 Kč/příměstský

CO Dance Company

LETNÍ TÁBOR

TUŽÍN do 20. 8.

 4 100 Kč/pobytový

SDMF

DIVADELNĚ-

FILMAŘSKÝ

Víska

1 000 Kč/příměstský

Motyčkovic klika

SPORTOVNĚ
NETRADIČNÍ

Frýdlant

1 000 Kč/příměstský

Motyčkovic klika

SPORTOVNĚ
NETRADIČNÍ

Nové Město p.S.

1 000 Kč/příměstský

Motyčkovic klika

SINGLTREK DĚTEM

Nové Město p. S.

700 Kč/příměstský

Singltrek

GEOMETRIE V

PROSTORU

Poustka

 2 500Kč/pobytový

Mája K.

FOCENÍ HROU

Frýdlant

1000 Kč/příměstský

M. Sekáč
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Visit Jizerky zvou do přírody

Po celou tu obtížnou dobu jsme 
se mohli těšit alespoň z přírody 
našeho krásného regionu Jizerky. 
Přestože byl omezen i náš pohyb, 
do přírody na zdravotní procházku 
si mohl vyjít každý z nás. Jizerky jsou 
kouzelné v každém ročním období, 
jsou inspirující, plné síly a energie. 
Právě proto jsme se v letošním roce 
mezi mnoha dalšími tématy zaměřili 
i na výlety do přírody. Pro vás i  
pro návštěvníky regionu připravuje-
me řadu výletových karet, které jsme  
v oblasti Frýdlantska zaměřili na skalní 
vyhlídky.

Skalní vyhlídky jsou jedinečným 
místem, ať už na ně pohlížíte z podhůří, 
nebo si vychutnáváte výhledy z jejich 
vrcholků. Jedno známé rčení říká 
“Vidět Neapol a zemřít.” Má mnoho 
vysvětlení, ale mimo jiné vypovídá 
o kráse tohoto města. Pro zdejší 
krajinu by pak jistě mohlo platit 
“Navštívit skalní vyhlídky a zamilovat 
se do Jizerek”. Vydejte se objevovat 
kouzla skalních vyhlídek i vy, protože 
každá jejich návštěva je jedinečná a 
nezapomenutelná.

Panoramatické pohledy na Jizerky 
si vychutnejte z Frýdlantského 
cimbuří. Tento výrazný skalní útvar 
dostal svůj název podle rozeklaného 
cimbuří zámku Frýdlant. Dojdete 
sem po červené turistické značce  
ze Smědavy, nebo po žluté turistické 
značce z Hejnic. Cestou ze Smědavy 
budete míjet Polední kameny, nejvýše 
položený skalní útvar národní přírodní 
rezervace Jizerskohorské bučiny. 
Pokud se vydáte od cimbuří dále  
po zelené turistické značce, dojdete 
ke skalní vyhlídce Hajní kostel.

S jarem přicházejícím i do Jizerských hor svitla konečně naděje na návrat k běžnému životu. 
Pochmurný začátek roku 2021 přinesl řadu dočasných protiepidemických opatření, která z velké 
míry ovlivnila naše životy. Turismus utichl nejenom v našem regionu. Doufejme, že to nejhorší je 
už definitivně za námi, a radujme se z návratu k tomu, co nám činí potěšení. 

Okouzlující pohled nejen na hory, 
ale také celé Frýdlantsko nabízí “král 
skalních vyhlídek” - Ořešník. Tento 
skalní útvar tvoří dominantu hor 

nad hejnickým chrámem Navštívení 
Panny Marie. Tato vyhlídka byla 
návštěvníkům zpřístupněna už v roce 
1898.

Ořešník

Frýdlantské cimbuří
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Výhled až na frýdlantský hrad a zámek 
můžete za příznivého počasí spatřit 
ze skalní vyhlídky Paličník. Je odtud 
krásný pohled na údolí řeky Smědé 
a na protější vrchol Jizery. Vydat se  
na tuto vyhlídku můžete z Bílého 
Potoka po žluté turistické značce 
údolím Hájeného potoka.

Na nejvyšší horu české strany 
Jizerských hor, na Smrk, můžete 
pohlédnout ze skalní vyhlídky 
Poustevníkův kámen, která zároveň 
nabízí úchvatný pohled na hejnický 
chrám. Nachází se na vrchu  
Na Chatkách a dojdete sem z Hejnic 
po zelené turistické značce směrem 
na Ferdinandov. Místo se stalo velmi 
oblíbeným cílem již v minulosti, 
kromě výhledu lákalo návštěvníky 
i lesní divadlo. Vzniklo nedaleko 
vyhlídky a jeho pozůstatky můžete 
vidět dodnes.

Po červené turistické značce z Hejnic 
dojdete kolem dech beroucího 
vodopádu na Velkém Štolpichu  
k vyhlídce Krásná Máří. Kromě 
pohledu na střechu hejnického 
chrámu si odtud můžete vychutnat 
výhled do údolí Štolpichu,  
na Ořešník a také Jindřichovský 
hřeben. Dojet sem můžete přes 
Smědavu i na kolech.

Na západní straně Jizerek narazíte  
na skalní vyhlídky Špičák a Skalní  
hrad. K Oldřichovskému Špičáku 
dojdete po naučné stezce Oldři-
chovské háje a skály. Na pomezí 
naučné stezky Oldřichovské háje a 
skály a naučné stezky Oldřichovské 
bučiny se nachází Skalní hrad, který 
vám nabídne zajímavý pohled  
na Frýdlantsko i nedaleký Špičák.

Adrenalinoví nadšenci by neměli 
minout skupinu žulových skal 
Kočičí kameny. Kromě několika 
horolezeckých cest zde byla 
otevřena zajištěná cesta, tzv. ferrata. 
Je dlouhá 70 metrů a hodnocena 
stupněm obtížnosti B, je tedy vhodná  
pro začátečníky a nenáročné lezce. 

Je mnoho míst, která si můžete  
v Jizerkách zamilovat, a skalní vy-
hlídky k nim dozajista patří. 

Vydejte se do přírody, nechte se unést 
její krásou a načerpejte pozitivní 
energii .  

Visit Jizerky 
Foto: Matyáš Gál, AZ fotky

Poustevníkův vrch

Hájený potok
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Náramky pomáhají a potěšily  
i maminky
Děti pod vedením paní vychovatelky 
Kateřiny Svobodové ve školní družině  
v DDM vytvořily krásné náramky 
pro své maminky z křišťálových 
komponentů, které nám zaslala firma 
Preciosa. 

Se svými výrobky se zapojily  
do soutěže, kterou připravila Nadace 
Preciosa ve spolupráci s odborem 
školství Libereckého kraje, „KŘIŠŤÁ-
LOVÉ TVOŘENÍ POMÁHÁ“.  

Projektové dny ve školních 
družinách
V rámci projektu Podpora ZŠ, 
ZUŠ a MŠ Frýdlant II CZ.02.3
.X/0.0/0.0/18_063/0013809 se v oddě- 
leních školní družiny naší školy 
uskutečnily projektové dny. Paní 
vychovatelky si spolu s vybraným 
odborníkem připravily pro děti nejen 
poutavé a naučné odpoledne, ale celý 
týden zaměřený na vybraná témata. 

I když každé oddělení mělo jiné téma 
projektového dne, činnosti s ním byly 
velmi podobné. Některé děti se setkaly 
s majitelkou útulku Azyl Pes Kateřinou 
Vojáčkovou a vyzkoušely si s ní odchyt 
zatoulaného či zraněného zvířete,  
s hajným Vojtěchem Niedermertlem 
si mohly prohlédnout srst či paroží 
různých lesních živočichů, Jana 
Mrňávková z Turistického infor-
mačního centra ve Frýdlantě je 
seznámila se skřítkem Fridolínem a 
s ředitelem Školní jídelny Ondřejem 
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Havlínem navštívily školní jídelnu. 
Včelař Ondřej Kučina jim umožnil 
vyzkoušet si včelařský oblek a zasvětil 
je do svého včelařského oboru, hasič 
Kamil Socha je vzal na prohlídku 
frýdlantské hasičské zbrojnice, a 
nakonec s tvůrkyní hudebních 
pohádek pro děti Evou Havlíkovou si 
mohly osahat různé kostýmy a loutky, 
která jsou zapotřebí k divadelnímu 
představení. 

Paní vychovatelky si pro děti připravily 
různé kvízy, hry a soutěže, s dětmi 
vyráběly a malovaly to, co na naučném 
odpoledni viděly. Vytvořily třeba úl  
z papíru nebo oblíbené jídlo z kartonu, 
malovaly lesní zvířata, hasičská auta, 

pohádkové postavy či skřítka Fridolína. 

Projektové dny ve školní družině se 
velmi vydařily, dětem se líbily a už se 
těší na další.  

Marcela Fialová 
Zástupce ředitele pro volnočasové 
aktivity a projektové řízení 
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Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant

České červinky na SŠHL Frýdlant
Střední škola hospodářská a lesnická 
Frýdlant začala v květnu chovat 
původní české plemeno skotu česká 
červinka, které je typické svým 
žlutočerveným zbarvením.

Chov bude součástí Národního 
programu využívání genetických 
zdrojů zvířat a rostlin významných 
pro zemědělství. Tento fond má 
zajistit přežití původních zvířat, 
která jsou dnes překonaná výkonem 
plemen moderních, ale přitom nesou 
prospěšné geny, jež mohou pomoci 
vylepšit vlastnosti dnes chovaných 
produkčních zvířat.   

Naše vlastní výrobky jsou i letos 
přihlášeny do soutěží

Naše výrobky byly v květnu nomi-
novány do soutěže Výrobek roku 
Libereckého kraje 2021 a Regionální 
potravina Libereckého kraje 2021. 
Netřeba připomínat, že jsme v roce 
2020 získali titul Regionální potravina 
Libereckého kraje v kategorii pekařské 
výrobky, toto ocenění získala Učňovská 
houska.

V tomto roce byly do obou soutěží 
nominovány tyto výrobky: učňovské 
vepřové maso, vepřová klobása a 
esíčko - dvojitý koláč z kynutého těsta. 
Tak držte palce!   
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Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant

Jarní práce na pracovišti Zámecká
Všimli jste si? Naši žáci oborů 
Zahradník, Zemědělec-farmář nebo 
Lesní mechanizátor již zahájili práce a 
aktivity vedoucí ke zkrášlení okolí 
školy. Na zahradě zasadili trvalky,  
v dílnách natřeli a zrenovovali lavičky, 
před budovou doplnili okrasné 
květiny, postupně obnovují plot, 
instalovali dva skleníky.  Žáci z oboru 
Zednické práce pak budou v červnu 
budovat nový chodník. 

Na zkrášlování školy a výzdobě se 
vedle žáků samozřejmě podílejí i naši 
učitelé odborného výcviku.  

Ing. Miroslav Kudrna 
ředitel Střední školy hospodářské a 
lesnické Frýdlant
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Školní rok utekl jako voda

Je červen, závěr školního roku 
2020/2021. Jaký tento rok byl? Celá 
veřejnost dobře ví, že žáci a rodiče to 
neměli  vůbec jednoduché. V září jsme 
zahájili a již v říjnu jsme museli školu 
uzavřít. Situace nebyla jednoduchá, 
prezenční výuka se střídala s distanč-
ní a naopak. Věřme, že nový školní rok 
bude veselejší a „normálnější“.

Učitelé se snažili s žáky zvládnout 
základní učivo běžnou formou, ale také 
individuálním doučováním, spolu- 
prací s rodiči a dalšími organizacemi, 
například Člověk v tísni, MAP 
Frýdlantsko (Místní akční plán - 
podpora vzdělávání na Frýdlantsku), 
které se mimo jiné snaží zajistit 
také individuální práci s dětmi 
speciální metodou Feuersteinova 
instrumentálního obohacování, tzv. 
FIE. Více informací k této metodě 
nalezneme na webových stránkách 
mapfrydlantsko.cz. Děkujeme za spo-
lupráci paní Krištofové, která s našimi 
žáky pracuje u nás ve škole.

S příchodem jara jsme mohli  
s žáky více pracovat venku na školní 
zahradě, připravit některé záhonky, 
osázet skleník sazenicemi zeleniny a 
celkově zahradu uklidit a trávit na ní 
více času. Speciální třída využila toho, 

co nám sama příroda nabízí. Žáčci 
nasbírali květy pampelišek a podle 
receptu uvařili ve školní kuchyňce 
pampeliškový med. Obohatili si tak 
svůj jídelníček a dozvěděli se, že med 
je vhodný při léčení astmatu nebo 
nachlazení.

Tělesnou výchovu učitelé žákům 
zpestřili pobytem v Lesoparku 
Frýdlant, kde si zahráli Discgolf. Nejen, 
že se seznámili s pravidly hry, ale také 
s další možností, jak kolektivně trávit 
svůj volný čas. Přidáváme již v minulém 
čísle slíbené fotografie.

Dne 12. 5. učitelé připravili pro žáky 
dopoledne na téma mimořádné 
situace. Ve třídách probrali teorii, 
praktická cvičení, shlédli výuková videa, 
prožili simulovaný požární poplach a 
v terénu plnili zadané úkoly. Ochrana 
člověka za mimořádných situací je 
součástí vzdělávání, kdy se žáci učí 
vzájemné pomoci a sebeochraně.

Pro nový školní rok 2021/2022 
připravujeme otevření třídy příprav-
ného stupně ZŠ speciální. Jedná se 
o formu předškolního vzdělávání, 
které je vhodné pro děti s těžšími 
formami postižení, s předpokladem 
pokračování v povinném vzdělávání 
v ZŠ speciální. Pro rok 2021/2022 jsou 

zapsány 4 děti. Moc se na ně těšíme 
a doufáme, že se jim i rodičům u nás 
bude líbit. Se svolením maminky 
přidáváme fotografii malého Eliáška u 
zápisu.

1. 6. jsme s dětmi oslavili Den dětí. 
Všem dětem přejeme, aby se jim 
dostalo nejen plno lásky a péče od 
jejich rodičů, prarodičů, tet a strejdů, 
ale také, aby se jim dostalo kvalitního 
vzdělání, na které mají nárok. Vzdělání, 
které se odehrává s partou spolužáků 
ve škole a s prožitky, které doma u 
počítače nejsou. 

Hezké léto plné sluníčka.   

Kolektiv pedagogů ZŠ speciální

ZŠ Speciální

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ |červen 2021

20



Pusinky ze severu, studentská firma  
z Gymnázia Frýdlant, se úspěšně umís- 
tila na 3. místě v kategorii sociální 
podnikání na letošním ročníku 
veletrhu JA EXPO. Na postup do celo-
republikového finále to ale bohužel 
nestačilo. Celý veletrh probíhal 
kvůli pandemické situaci online, 
samotné vyhlášení bylo provedeno 
přes sociální sítě. Navzdory těmto 
komplikacím se jej zúčastnilo celkem 
45 studentských firem. Soutěžilo se 
celkem v šesti kategoriích, mezi které 
patřil např. marketing, nejlepší inovace, 
či již zmíněné sociální podnikání.  
Do samotného finále se dostalo  
12 firem vybraných na základě rozhod-
nutí odborné poroty. 

Možná se ptáte, kdo to vlastně Pusinky 
ze severu jsou? Jedná se o skupinku 
ambiciózních studentů frýdlantského 
gymnázia, která se pod vedením kantora 
Tomáše Lengála snaží prorazit na trhu. 

Frýdlantská studentská firma 
získala bronz na veletržní  
soutěži

Jejím podnikatelským záměrem bylo 
vytvoření jednoduchého a ekologicky 
přijatelného produktu. Proto si zvolili 
sněhové pusinky vyrobené z bio  

CERTIFIKÁT
za účast na soutěžním veletrhu JA EXPO udělujeme týmu

V Praze dne 8. dubna 2021
Junior Achievement, o.p.s. Martin Smrž, výkonný ředitel JA CzechMichal Nebeský, předseda správní rady JA Czech

Veletrh JA EXPO a soutěž JA STUDENTSKÁ FIRMA ROKU 2020/2021 
se konají pod záštitou pana Miloše Vystrčila, 
předsedy Senátu Parlamentu ČR

Pusinky ze severu
ze školy: Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884,  

příspěvková organizace

tým vedl/a: Tomáš Lengál

Antonín Kočí  |  Václav Řezáč  |  Pavlína Beranová
Kristýna Dunajčíková  |  Kristýna Stodolová  |  Eliška Poloprutská

surovin. Studenti aktivně podnikají již  
od září 2020.

Antonín Kočí  
ředitel Pusinek ze severu
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Prvním občánkem Frýdlantu roku 
2021 je Zuzanka Pleskačová

Zuzanka je prvním potomkem svých 
rodičů. „Po porodu nastaly komplikace 
a chvíli jsme se o Zuzanku báli, naštěstí 
ale všechno dobře dopadlo a krásně 
prospívá. Je moc šikovná a hodná,“ říká 
maminka Kristýna. Z dcery by jednou 
chtěla mít veterinářku, zatímco tatínek 
by jí rád viděl jako hudebnici nebo 
tenistku.

Oba rodiče díky Zuzance přežili tvrdý 
lockdown republiky vlastně tak, že ho 
příliš nevnímali. „Pro nás bylo důležité, 
že jsem mohl být u porodu, že to bylo 
zrovna nemocnicemi umožněno. A 
to, že se pak nikam nesmělo, nás příliš 
netrápilo. Kam bychom také chodili, 
když máme doma malé miminko, 
vystačíme si spolu. A výbavu jsme měli 
nakoupenou, takže nám ani zavřené 
obchody nevadily,“ usmívá se tatínek 
Jan. 

„Zuzanka je v mnoha ohledech vý-
jimečný první občánek. Nejen tím, že ji 
na radnici vítáme až na konci dubna. 
Je také nejdéle narozeným prvním 
miminkem roku Frýdlantu za posled-
ních 10 let, po které se tradice jejich 
vítání na radnici drží. Zatím nejpozději  
se za to desetiletí doposud narodila 
Lucie Bednářová a to 13. ledna 2018. 
Zuzanka ji tedy o více než týden trumfla. 
A stala se tak prvním vítaným občánkem 
roku, který není narozen ve znamení 
Kozoroha, ale už ve znamení Vodnáře. 
To jsme tu ještě neměli,“ říká starosta 
Frýdlantu Dan Ramzer. 

„Pro prvního občánka města máme 
každý rok připraven malý dárek, kterým 
je zlatý řetízek s přívěskem znamení 
zvěrokruhu, tentokrát tedy s Vodnářem. 
Zuzanka tak bude mít památku. 

Mamince jsme jako gratulaci předali 
květinu a oběma rodičům pamětní 
list,“ říká matrikářka Městského úřadu 
Frýdlant Zlata Mauerová. Ta také 
vyzvala rodiče i starostu k podpisu  
do pamětní knihy Frýdlantu. 

Zuzana Pleskačová se do statistiky 
prvních miminek Frýdlantu posled-
ních deseti let zapsala jako nejdéle 
narozené miminko. Naopak nej-
rychlejší byl Tomáš Čáslavský v roce 

Prvním občánkem Frýdlantu roku 2021 je Zuzana Pleskačová. Narodila se 21. ledna 2021 v porodnici  
v Liberci rodičům Janovi a Kristýně Pleskačovým. Zuzanku jako první miminko Frýdlantu tohoto 
roku přijal ve své pracovně starosta města Dan Ramzer. Zatímco běžně se první občánci roku vítají  
na frýdlantské radnici hned po ukončení šestinedělí matky, tedy nejpozději v únoru, letos to bylo kvůli 
opatřením spojeným s pandemií nemoci Covid – 19 až ve středu 28. dubna 2021.  

2014, který přišel na svět hned  
na Nový rok.

„Přeji Zuzance i jejím rodičům, aby byli 
šťastní, aby ta krásná okatá holčička 
zdárně prospívala, chodila ve Frýdlantě 
do školy a aby měla třeba ještě 
sourozence. Přeji celé rodině štěstí a 
zdraví,“ uzavírá starosta města.   

mp
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Monumentální dílo nalezneme  
v městské části Větrov, u schodiště 
bývalé školy čp. 3153. Pomník  
byl zhotoven z žulových bloků. 
Na čtyřech přístupových stupních 
je vystavěn kubický monument  
s vystupujícími nárožními pilastry. 
Mezi nimi byl na čelní straně situován 
bronzový reliéf s bustou Josefa II. a 
pod ním nápis. Monument uzavírá 
jednoduchý překlad s mírným kupo-
lovitým zastřešením. 

Místo pro pomník vybral sochař Franz 
Metzner (1870-1919). Z jeho dílny 
pocházel dnes už chybějící bronzový 
reliéf pomníku. Na vlastní realizaci 
pomníku se podíleli kamenosochař 
Ernst Blumrich z Frýdlantu a kameník 
H. Lange z Raspenavy. Zahradní 
úpravy okolí provedl zahradník 
Robert Görtler z Frýdlantu. Slavnostní 
odhalení pomníku proběhlo 8. června 
1913. Při této příležitosti se konal 
slavnostní průvod historických postav, 
osobností Frýdlantu a významných 
hostů. Slavnostní proslov pronesl 
jeden z iniciátorů stavby, vrchní řídící 
učitel Josef Sedlák. Jednalo se o jed-
nu z posledních realizací památníku 
tohoto mocnáře na našem území.  

Po roce 1918 bývaly pomníky a sochy 
Josefa II. jako symboly habsburského 

Pomník císaře Josefa II., 
Větrov
Paměť v krajině Trojzemí, 100260207                                       Drobné památky Frýdlantsko 

Číslo památky: 03
Název památky: pomník císaře Josefa II., Větrov 
Umístění památky: WGS84 (GPS): N = 50°54‘35‘‘ E = 15°4.0‘5.0‘‘

mocnářství a germanizace především 
v oblastech českého vnitrozemí 
četně odstraňovány z veřejného 
prostranství. V případě větrovského 
monumentu došlo k odstranění 
plakety stejně jako u pomníku 
osobností patrně až v roce 1948.  
Se stojícími litinovými sochami  
Josefa II. se můžete ještě setkat  
v Kunraticích u Cvikova a ve Stráži  
pod Ralskem.

Franz Metzner, který je znám 
především jako autor monumentální 
vnitřní výzdoby památníku bitvy 
národů v Lipsku, vytvořil také 
pro Liberec a Jablonec nad Nisou 
výzdobu dnes již neexistujících kašen. 
Se sochou Rüdigera z jablonecké 
kašny Nibelungů se můžeme setkat  
v bavorském Neugablonzu.  

Foto: Radek Petrášek

Seriál Drobné památky Frýdlantsko

                                         

 
 
 

Paměť v krajině Trojzemí, 100260207 
Drobné památky Frýdlantsko  

 
 
 

Číslo památky: 01 

Název památky: pomník frýdlantských osobností, Frýdlant  

Umístění památky: WGS84 (GPS): N = 50°55'16'' E = 15°4.0'40'' 

 

V parku nedaleko frýdlantského kostela Nalezení sv. Kříže, v blízkosti domu čp. 20, se nachází torzo 
betonového podstavce s květníkem. Jen málokdo z kolemjdoucích by řekl, že se jedná o pozůstatek 
pomníku, který nechal svým významným osobnostem zřídit místní Pěstitelský a okrašlovací spolek. 
Pomník, původně obložený žulovými deskami do tvaru vysokého hranolu, byl věnován třem 
frýdlantským osobnostem: okresnímu starostovi, městskému radnímu, řediteli spořitelny a 
průkopníkovi ochrany dětí Heinrichu Ehrlichovi, dále básníku domoviny a městskému radnímu Juliu 
Krauseovi a učiteli hudby a řediteli měšťanské školy v České Lípě Franzi Mohauptovi. Jejich jména byla 
zobrazena na desce na přední straně pomníku, kde se nacházela i bronzová plaketa s poprsím Heinricha 
Ehrlicha. Slavnostní odhalení pomníku se konalo 15. června 1930 za zpěvu místních pěveckých sborů. 
Autorem návrhu pomníku byl drážďanský architekt Rudolf Bitzan (1872-1938), který měl k Frýdlantu i 
osobní vazby, neboť se oženil s dcerou starosty Antona J. Aignera, Marií. Není proto překvapením, že 
se v regionu setkáváme i s jeho dalšími realizacemi. Přímo ve Frýdlantu nese jeho rukopis Glückova a 
Grügerova vila či vodojem, v okolí pak Schwarzova vila v Raspenavě, Simonova vila v Lázních Libverda 
nebo Resselova vila v Dolní Řasnici. 

Ale zpátky k pomníku frýdlantských osobností. K jeho „odstrojení“, tedy k odstranění desek s nápisy a 
plakety, došlo pravděpodobně v roce 1948, kdy byl zadán okresním národním výborům ve 
frýdlantském okresu úkol odstranit symboly, pomníky a označení upomínající na dobu „nesvobody“. 
Později bylo jádro použito jako podstavec pro květinovou výzdobu. Objekt dodnes netrpělivě čeká na 
svou obnovu. 
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Požáry jedlých tuků a 
olejů v domácnosti

    

 

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 
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Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban 
oddělení prevence 
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HASIČI RADÍ OBČANŮM 
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Jedním ze způsobů přípravy po- 
krmů je smažení za použití jedlých 
tuků nebo olejů (dále jen „olej“), 
kdy využíváme jejich vlastností 
nashromáždit v sobě velké množství 
tepla, které však zároveň může 
představovat i velké nebezpečí.  

Ke vznícení oleje stačí například 
závada ve fritéze, případně 
zapomenutá pánev s olejem po sma- 
žení na zapnutém sporáku. Tím, že 
se olej neustále zahřívá, dosáhne 
v určitou chvíli teploty vznícení.  
To znamená, že hoření začne probíhat 
i bez zapálení plamenem.

Pokud se nám něco podobného  
v domácnosti stane, je třeba myslet  
na své bezpečí a zvolit správný  
postup při řešení požáru.

CO UDĚLAT:
• Je-li to možné, zamezte dalšímu 
zahřívání oleje vypnutím sporáku 

nebo odpojením fritézy z elektrické 
sítě.

• Zabraňte přístupu vzduchu k požáru 
v nádobě a to pomocí prostředků 
běžně se nacházejících v domácnosti, 
např. zaklopením plechem na pečení, 
kovovou pokličkou, případně mokrou 
vyždímanou utěrkou. Nad rámec 
domácích potřeb lze pro tyto účely 
pořídit i speciální hasicí deky vhodné 
do domácnosti.

• Použijte vhodného hasivo a to 
ideálně hasicí přístroj třídy F (na po- 
žáry rostlinných a živočišných tuků a 
olejů). Hasicí přístroje používejte vždy 
v souladu s návodem výrobce.

• Jestliže se vám podařilo plameny 
uhasit, zkontrolujte, že je zdroj 
tepla vypnutý, a nechte horký olej 
vychladnout. Neodkrývejte nádobu, 
aby nedošlo k opětovnému vznícení.

CO NEDĚLAT:
• Nemanipulujte s nádobou, ve které 
je rozpálený hořící olej, neboť rozlitím 
může dojít k rozšíření požáru a vzniku 
popálenin.

• NIKDY nelijte do rozpáleného 
hořícího oleje vodu ani jinou 
tekutinu s obsahem vody! Nashro-
mážděné teplo v oleji způsobí prudké 
odpaření vody, vyvržení hořícího 
oleje do prostoru a rozšíření požáru. 
Zároveň hrozí vznik závažných po-
pálenin.

• Jestliže na uhašení požáru Vaše síly 
nestačí, opusťte místnost, zavolejte 
na linku 112 nebo 150 a upozorněte 
na požár i ostatní osoby ve svém  
okolí.   

Autoři:  
kpt. Ing. Kateřina Štajncová,  
por. Bc. Jakub Sucharda 
HZS Libereckého kraje

Foto Pexels
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Okénko zastupitelů
Jak se žije  
v Albrechticích
Vždy když v zimě kličkujete z Frýdlantu 
mlhou do kopce, když za slunečného 
dne obrátíte oči k jižnímu obzoru…
jsou tam stále: Albrechtice! Nejjiž- 
nější a nejvýše položená část 
Frýdlantského katastru. Začátek 
Jizerských hor. Tak nějak stále s námi a 
přesto daleko. 

Zvláště v době lockdownu a v zimě 
mohli Frýdlanťáci naplno využít pří-
rody a atmosféry, kterou Albrechtice 
nabízí. Mnozí z nás do letošní zimy ani 
netušili, kam až Frýdlantský katastr 
sahá. Díky tomu, že jsou Albrechtice 
v našem katastru, mohli jste legálně 
vyrazit i na slušný cyklovýlet (12 km 
tam i zpět) i na běžky. 

Vyzpovídali jsme se MUDr. Michala 
Mrázka, známého Albrechtického 
patriota a zastupitele. 

Jak se v Albrechticích žije?

Albrechtice jsou osada už trochu 
horského typu. Bydlí nás tu málo a 
Albrechťák je zvlášť v zimě těžko 
dostupný. Asi proto tu máme poměrně 
dobré vztahy a staráme se o sebe 
navzájem. Tuto zimu udeřil Covid 
v mnoha frýdlantských rodinách, i 
když u nás se nemoc dotkla hlavně 
mladších obyvatel. Podle potřeby 
jsme si pomáhali s nákupy a podobně.

Vídáte se i v běžné necovidové 
době?

V Albrechticích máme osadní 
výbor, který organizuje každý 
rok už tři tradiční akce: letní kino, 
čarodějnice a Mikulášskou besídku. 
Všichni Frýdlanťáci z pod kopce jsou 
pochopitelně zváni. Kromě toho se 

snažíme o různá vylepšení. Podařilo 
se nám dojednat s městem kontejnery 
na tříděný odpad nebo opravu au-
tobusových zastávek.

Asi to pomáhá, v Albrechticích prý 
lidí přibývá…

Ano je to tak, v posledním roce se 
množí zájemci o koupi stavebního 
pozemku v Albrechticích, a to i přesto, 
že tu je chráněná oblast, není tu 
kanalizace a často se tu žení čerti. 

Jak přistěhovalce vnímáte?

Ta odloučenost Albrechtic napomáhá 
spřátelení, i když to někdy prostě déle 
trvá. Povedlo se nám do komunity 
úspěšně zapojit i holandské majitele 
penzionu Nový svět. Stali se z nich 
kovaní Albrechtičtí patrioti. 

Za SLK Lucie Winklerová

Foto:  Marek Sekáč
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A dovolená plná volného času je tím 
nejlepším časem pro dobrou knihu. 
Máme pro vás několik tipů na dobré 
knihy. A to ať už plánujete dovolenou, 
nebo třeba jen výlet nebo prodloužený 
víkend. 

Tentokrát je knižní tipování zaměřeno 
na „ Jizerky“ a regionální literaturu.

Již před časem vyšla regionální kniha 
Marka Řeháčka nazvaná Příběhy 
skalních vyhlídek Jizerských hor. 
Jde o příběhy poutníků na cestách 
mezi skalními vyhlídkami. Co se dá 
o Jizerkách dnes ještě napsat? Co 
zajímavého nebylo napsáno? Začtěte 
se do vyprávění autorů Marka Řeháč- 
ka a Jana Pikouse a nechte se inspirovat 
krásou dalekých jizerskohorských 
výhledů. Není snad vedle proslulých 
jizerskohorských pomníčků, rozhleden 
a vod, v našich horách větší fenomén, 
než jsou ony krásné skály a vyhlídky, 
místa se zábradlím a schůdky.

 „Spočinout na vrcholu skály a jen tak  
být. Prožívat ten okamžik vlastní exis- 
tence na pozadí překrásného rozhle-
du do krajiny. Očišťovat zrak a mysl  
ve výhledu do světa pod nebesy…“  

V knize je popsáno či zmíněno okolo 
čtyř desítek vyhlídkových míst na ska-
lách v překrásném území Jizerských 
hor. Najdeme zde například vyhlídky 
nad Smědou a Řasnicí, vyhlídková 
místa nad Jizerou, Kamenicí a Desnou; 
nad říčkami Oleškou a Jeřicí a konečně 
nad třemi Nisami - Bílou, Černou a 
Lužickou. Královnami vyhlídek jsou ty 
na Ořešníku či Paličníku, ale jsou zde 
popsána i místa méně známá jako 
Humrich či Fiedlerova vyhlídka nad 
Jabloncem. U některých vyhlídek byly 
objeveny doposud nepublikované 
historické souvislosti a fakta.

Knihomol 6/2021  

Ikonou Jizerek byl, a ve vzpomínkách 
zůstává, Gustav Ginzel. Podivín, 
který okrášlil svět. Vzpomínání 
na Gustava Ginzela v knize Jana 
Šebelky je poctou této osobnosti.

Zajímavý člověk, který si pravdě-
podobně image podivína, či snad 
dokonce i blázna, pěstoval snad i 
úmyslně. 

Horal, horolezec, lyžař, neodsunutý 
sudetský Němec, který se vnitřně 
identifikoval jako Čech, milovník 
přírody, fotograf, cestovatel, filo- 
sof a samorost. Takový byl „Gusta“.  
Měl svůj humor. Určitě by se mu líbila 
malá knížečka, kterou vám nabízíme 
jako další tip, a která dostala název: 
Humor Němců z Jizerských hor.

Ztrácející se stopy českých Němců  
z Jizerských hor postupně poodkrývá 
edice Domu česko-německého po-
rozumění. Po osudech souvisejících  
s odsunem a gurmánských zvyklostech 
dává nyní nahlédnout na způsob jejich 
žertování. Jaké vtipy kolovaly mezi 
někdejšími obyvateli Sudet? Drsné 

i laskavé. Takové, jaký byl i tehdejší 
život místních lidí. Ze střípků složených 
pomocí pamětníků se tak vykořeněné 
pohraničí proměňuje v pestrý obraz 
krajiny, kterou si nelze než zamilovat. 

Gusta byl lezec a hlavně horolezec a 
určitě by souhlasil s větou a životním 
přesvědčením Adama Ondry: „Žiju, 
abych lezl, lezu, abych žil“.

Tuto větu použil český lezec Adam 
Ondra ve své knize Lezec tělem i duší.

Ve spolupráci s Martinem Jarošem 
popisuje svou cestu na vrcholy 
lezeckých stěn i sportovních žebříčků. 
Publikace je obohacená o unikátní 
rozšířenou realitu a je opravdu psaná 
jazykem, kterému rozumí i nelezci.  
A tak i nelezci poznají, jaký život může 
lezec mít. A pochopí, proč jsou prostě 
lezci takoví :)

A čím potěšit děti a doplnit jejich 
poznání? Nabízí se tajemná postava 
Jizerských hor Doktor Kittel.

V pověstech z Jizerských hor 
není častější téma než postava 
šumburského léčitele Kittela. Historky 
o něm dokládají pravdivost tvrzení, 
že pověst jako folklorní útvar je napůl 
pravda a napůl smyšlenka. 

V kittelových historkách se vše prolíná, 
proto se začtěte a zároveň po svých 
pochůzkách krajem si připomeňte, 
proč se mu říká severočeský a zároveň 
krkonošský Faust či šumburský  černo-
kněžník. 

Eva Koudelková ve své knize Doktor 
Kittel shromažďuje kompletní soubor 
pověstí a  lidových vyprávění ně-
meckých obyvatel Jablonecka, jež 
byly od časů „zázračného doktora 
Jizerských hor“ o této postavě 

      ČERVEN je ideální 
měsíc pro start vaší dovolené
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Doufáme, že vaším věrným 
společníkem při všech letních akti-
vitách budou knihy z KNIHOVNY!

Knihu Marka Řeháčka - Příběhy 
skalních vyhlídek Jizerských hor 
si můžete vypůjčit u nás v knihovně 
nebo si ji koupit v Turistickém 
informačním centru Frýdlant v pří-
zemí radnice.   

napsány. Doplňuje je i několik textů 
českých. Pověsti jsou zajímavé šíří 
záběru, protože díky němu je dobře 
patrné, jak se v průběhu doby pohled 
na postavu doktora Kittela promě- 
ňoval. Z textů vyzařuje atmosféra 
zdejšího kraje na jazykovém rozhraní, 
tedy to, čemu dnes tak rádi říkáme  
genius loci. Ozřejmují, jak se tradice 
českých a německých obyvatel vzá-
jemně prolínaly a obohacovaly, přes 
veškerou snahu se odlišit.

Ať už vyrazíte ve volných chvílích 
nebo o prázdninách do Jizerských 
hor za sportem, nebo jen tak, 

pokaždé si můžete být jisti, že zažijete 
mimořádné chvíle, které vám dovolí 
spolehlivě zapomenout na starosti 
všedního života. Čistý horský vzduch 
a daleké rozhledy vám při tom budou 
dělat nerozlučného a spolehlivého 
průvodce. 

Na závěr této pozvánky do kraje se 
opět nabízí věta Marka Řeháčka a  
Jana Pikouse:

„V chůzi krajinou se snažíme 
nacházet poznání, útěchu i ztracený 
řád světa“.

 A největší překvapení často zažijete 
doslova za humny.

Za knihovnice a Knihomola
Radka Wittmayerová

Liberec, Jablonec nad 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 | Nový Bor 104.9 FM

ZPRÁVY Z REGIONU
ČESKÉ PÍSNIČKY  
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ  
DOBRÉ RADY 
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE

liberec.rozhlas.cz | R–LBC |
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Frýdlantská muzea, radniční věž, 
infocentrum i betlém hlásí opět 
OTEVŘENO
V květnu se veřejnosti po dlouhé době 
znovu otevřela ve Frýdlantu městská 
muzea, radniční věž, informační 
centrum i Simonův betlém. Umožnilo 
to rozvolnění vládních opatření 
proti koronaviru. Městské muzeum 
ve druhém patře radnice i muzeum 
Špitálek jsou nyní v červnu otevřena 
vždy od úterý do neděle od 10.00  
do 12.00 hodin a pak od 12.30 do 16.00 
hodin. Ve stejných dnech a časech je 
pak umožněna i návštěva radniční 
věže. Turistické informační centrum  
v přízemí radnice je v červnu otevřeno 
od pondělí do pátku vždy v čase 
9-12 a 12.30-16.00 hodin a v sobotu a  
v neděli v časech 10–12 a 12.30 -16.00 

hodin. Simonův betlém je v červnu 
otevřen od úterý do neděle vždy  
od 10.00 do 12.30 a pak od 13.00  
do 16.00 hodin.

„Návštěvníci musejí dodržovat nařízení 
vlády, jako rozestupy alespoň dva 
metry, nejde-li o osoby ze společné 
domácnosti a musejí mít dýchací cesty 
chráněné respirátorem či povolenou 
nanorouškou. Dodržováno musí být 
také nařízení, že uvnitř prostor, které 
jsou přístupné veřejnosti, může být 
jen tolik lidí, aby jeden každý měl  
k dispozici 15 metrů čtverečných 
plochy,“ říká vedoucí odboru kultury a 
cestovního ruchu Iva Beranová. 

Přesto věří, že si návštěvníci do muzeí, 
na věž, do infocentra i do betléma 
cestu najdou. „Začíná nová turistická 
sezóna a po měsících, kdy byly veškeré  
kulturní objekty nařízením vlády 
uzavřené, je jistě řada těch, kteří rádi 
na výlet a do muzea či betlému vyrazí. 
Věřím, že je ani roušky, rozestupy či pří- 
padné čekání před betlémem či 
muzeem na chvíli, až prostory uvolní 
předchozí návštěvníci, neodradí.  
Ve Frýdlantě máme rozhodně co na-
bídnout a byla by škoda to nevidět  
na vlastní oči,“ uzavírá Iva Beranová. 

mp  
Foto: Radek Petrášek 
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Speciální dárek k 460. narozeninám, 
které oslavilo v neděli 16. května 2021, 
dostalo Městské muzeum Špitálek  
ve Frýdlantě. U příležitosti zahájení 
jeho stavby, která započala v roce 1561, 
byla spuštěna pro milovníky historie, 
památek a Frýdlantu jeho virtuální 
prohlídka. Umožňuje virtuálnímu 
návštěvníkovi prohlédnout si veškeré 
veřejnosti přístupné prostory i zahradu 
s replikou chlebové pece. Virtuální 
prohlídku si můžete vychutnat zdar- 
ma a kdykoli po otevření tohoto odkazu: 
ht t p:// host ing . s m ar.c z /s hare d/
preview/e64ff281-3464-4bbc-b474-
0da2bd632c90. 

„Pandemická doba, která v minulém a 
letošním roce na tak dlouho uzavřela 
veškerá kulturní zařízení, nás přinutila 
vymýšlet nové způsoby, jak lidem kulturu 
zprostředkovat. Vytvoření virtuální pro- 
hlídky je jedním z výsledků našeho 
snažení dostat muzeum blíž k lidem. 
Umožňuje prohlédnout si Špitálek z po-
hodlí domova a klidně se tam vracet, 
kdykoli se člověku zachce,“ říká vedoucí 
odboru kultury a cestovního ruchu Iva 
Beranová. 

Virtuální prohlídka Špitálku je konci-
pována tak, aby se návštěvník doká- 

zal pohybovat intuitivně. „Na úvodní 
straně je krátké video s nastíněním 
možností prohlídky. Návštěvník se zde ta-
ké dozví základní informace o Špitálku, 
najde zde otevírací dobu, kontakty a také 
odkaz na interaktivní mapu, která ho 
do virtuální prohlídky dostane (modrý 
obdélník s nápisem show). Pak už jen 
vybírá, kam se chce podívat a pohybuje  
se pomocí počítačové myši nebo klik- 
nutím na bílá kolečka. Kde se objeví 
panáček, tam lze vstoupit dovnitř 
či ven, kde je barevný terčík, tam 
se návštěvník po rozkliknutí dozví 
podrobnosti o zajímavostech v muzeu. 
Lze také využít podkresu hudbou pro pří- 
jemnější atmosféru,“ doplňuje Iva 
Beranová. Virtuální prohlídka nabízí 
také piktogram tří kostiček vlevo  
ve spodním rohu obrazovky, po jehož 
otevření se nabídne 3D mapa objektu. 

„Věříme, že virtualizace Špitálku potěší 
nejen ty, kteří se do muzea Špitálek  
z nějakých důvodů nemohou osobně 
podívat, ale poslouží třeba i jako lákadlo 
pro ty, kteří se chystají na výlety a hledají, 
kam by se zašli osobně podívat. Naše 
krásné frýdlantské muzeum s částečně 
interaktivní expozicí si návštěvu a detailní 
osobní prohlídku určitě zaslouží,“ říká 

starosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Budova Špitálku byla vystavěna jako 
zaopatřovací ústav pro nemohoucí a 
přestárlé občany města. Účel 
ubytovacího zařízení pro sociálně 
slabé plnila budova vlastně po celou 
dobu své existence až do roku 2007.  
Po povodních v roce 2010 prošla 
rozsáhlou rekonstrukcí a v roce 2012  
v ní Frýdlant otevřel své druhé muzeum.  
Od roku 2018 nabízí návštěvníkům 
novou moderní interaktivní expozici, 
která byla vytvořena v rámci projektu 
„Unikátní prezentace kulturní a histo-
rické paměti ve Frýdlantu“, číslo 
projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0
000796. Projekt byl spolufinancován  
z prostředků Evropské unie/Evropského 
fondu pro regionální rozvoj, v programu 
V-A Česká republika - Polsko 2014 - 2020, 
prostřednictvím Euroregionu Nisa a roz- 
počtu města Frýdlant. 

Více informací o Městském muzeu 
Špitálek včetně aktuální otevírací 
doby najdete zde: https://www.
e n j oy f r y d l a n t . c z /d r - c s /12 8 8 4 -
mestske-muzeum-spitalek.html.   

mp  
Foto: Radek Petrášek

Městské muzeum Špitálek  
ve Frýdlantu si můžete nově 
prohlédnout i virtuálně
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Prohlídkový okruh trvá maximálně 1,5 hodiny. Komentovaná prohlídka 
zahrnuje prohlídku náměstí, radnice, radniční věže, městských hradeb, 
vstup do Kostela Nalezení sv. Kříže s mauzoleem rodu Redernů. 
Kapacita prohlídky je omezena, vstupenky lze zakoupit v Turistickém 
informačním centru Frýdlant v přízemí radnice. Prohlídka může být  
z technických důvodů zrušena. 

Zajišťuje Turistické informační centrum Frýdlant 
Náměstí T. G. Masaryka 37 (v přízemí radnice) 
+420 488 886 603
+420 488 886 604
mic@mesto-frydlant.cz
www.enjoyfrydlant.cz

ČERVEN – ZÁŘÍ
každé pondělí 

v 10:00 hod. a ve 14:00 hod.

Facebook.com / ICFrydlant #enjoyfrydlant

Odbor kultury 
Města Frýdlant 
si pro Vás připravil 
komentované 
prohlídky 
po historickém 
centru města.

cena prohlídky:

základní 90,- Kč

snížená   60,- Kč

ProhlídkaProhlídka
FrýdlantuFrýdlantu
ProhlídkaProhlídka
FrýdlantuFrýdlantu
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