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V září se bude vedení 
města setkávat s občany
Po celé září se budou starosta a 
místostarosta Frýdlantu  
setkávat v rámci Setkání s občany  
s lidmi na místech blízkých  
jejich bydlišti.
 Více na stranách 4-5

Rozhledna má nové 
sociální zázemí
Nové dámské i pánské toalety 
najdou nyní turisté u jednoho 
z oblíbených výletních cílů 
Frýdlantu, u rozhledny  
na Frýdlantské výšině.  
 Více na straně 17

Hledají se nejlepší 
doma naložené okurky
Město Frýdlant letos znovu 
vyhlásilo soutěž o nejlepší doma 
nakládané okurky, Okurkiádu.  
Své okurky můžete do soutěže 
zasílat do 21. září. 
 Více na straně 42

Jazzmani pokřtili v rámci Letní jazzové dílny Karla Velebného ulici nesoucí jeho jméno. O tom, že nově vydlážděná ulička 
vedle hotelu Antonie ponese jméno jednoho ze zakladatelů jazzové dílny, Karla Velebného, rozhodli koncem minulého roku 
v anketě obyvatelé Frýdlantu. V polovině srpna ji jazzmani pokřtili hned první den Letní jazzové dílny jazzovým pivem a pak 
se po ní vydali za zvuku jazzových melodií průvodem do Besedy. Více na stranách 18-20.



Máme za sebou prázdniny, dovolené a než 
přijdou Vánoce a s nimi další zasloužený 
odpočinek, čeká nás několik měsíců práce. 
Snad jste během léta načerpali dostatek 
energie na to, abyste podzimní a první 
zimní měsíc zvládli v klidu a pohodě. 

V září začíná dětem po letních prázdninách 
opět škola. Prvňáčci poprvé usedají  
do školních lavic, starší děti školou 
povinné se potkávají se svými spolužá-
ky a kamarády, rozjíždějí se sportovní 
kroužky, středoškoláci se připravují  
na své budoucí povolání. To všechno se 
dříve dělo naprosto automaticky a nikoho 
z nás ani na okamžik nenapadlo, že by 
tomu mohlo být kdy jinak. Jenže pak přišla 
pandemie koronaviru, vládní opatření a 
život náš i našich dětí se převrátil o 180 
stupňů. Ze dne na den se školy uzavřely, 
učení ve školách nahradila online výuka, 
kroužky byly úplně zavřené nebo také 
fungovaly online, děti byly separované 
od svých blízkých i kamarádů a to na řa- 
du dlouhých měsíců. Z celého srdce jim 
přeji, aby se to v letošním školním roce už 
neopakovalo. Aby nepřišly o výklad učitelů 
na živo, zážitky s kamarády, parťáky  
ze sportovního či uměleckého kroužku, aby 
nezůstaly opět samy jen před obrazovkou 
počítače, tabletu nebo mobilu. Aby mohly 
třeba u nás ve Frýdlantu zjistit, jak hezká a 
propracovaná je nová moderní učebna 
pro výuku cizích jazyků, kterou jsme pro 
ně nechali vytvořit na pracovišti základní 
školy v Husově ulici. Držme jim i sobě palce, 
protože bez vzdělaných, socializovaných a 
sebevědomých dětí naše budoucnost 
růžová ani lepší nebude.

V létě se ve městě pilně pracovalo. 
Pokračují práce na rekonstrukci Kodešovy 
ulice, rekonstruovaly se chodníky, začalo 
se s přestavbou parkoviště v Husově ulici. 
Děkuji všem, že chápou nutnost těchto 
prací a s nadhledem zvládají různé 
objížďky a práce na silnicích. 

Stejně jako doufám, že děti už budou cho- 
dit do školy, doufám, že se budeme moci  
zase normálně setkávat. Teď na září jsme 
pro vás připravili Setkání s občany, během 
kterého za vámi s místostarostou Danem 
Ramzerem vyrazíme na řadu míst města. 
Přijďte nám říct, co vás trápí, co těší, s čím 
potřebujete pomoc. Rozpis jednotlivých 
setkání najdete uvnitř zpravodaje.  
A pokud to nestihnete, nezoufejte. Už  
v říjnu obnovíme Dveře dokořán,  
ve kterých za námi můžete vždy první 
středu v měsíci přijít bez ohlášení a 
objednání do kanceláří a řešit s námi vše, 
co potřebujete. Na setkání s vámi se těší-
me! Držme si palce, aby se epidemická 
situace opět významně nezhoršila a náš 
život zase neomezila vládní opatření. 

Na závěr vás chci pozvat na kulturní akce, 
které pro vás město Frýdlant připravuje. 
První zářijový víkend hraje ještě letní kino, 
připravena je show Zdeňka Izera, bude 
divadlo pro děti, koncert pod okny, hraje 
i klasické kino. Je toho hodně. Tak vyrazte 
za kulturou, ať není Frýdlant jen městem 
sportu, ale i městem kultury. Těším se, že se 
potkáme!   

Váš Jiří Stodůlka, starosta Frýdlantu
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OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB 
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Ve Frýdlantu bude i tentokráte 6 volebních okrsků:

  Okrsek č. 1 – Klubovna ČSZ v ul. U Nemocnice (zahrádkářská kolonie)

  Okrsek č. 2 – Základní škola v ul. Husova 

  Okrsek č. 3 – radnice na nám. T. G. Masaryka č.p. 37, kancelář č. 5

  Okrsek č. 4 – Základní škola v ul. Purkyňova

  Okrsek č. 5 – Klubovna Obce Baráčníků Větrov (pískovna)

  Okrsek č. 6 – Základní škola v Bělíkově ulici

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

  v pátek 8. října 2021       od 14.00 do 22.00 hodin a

  v sobotu 9. října 2021    od 8.00 do 14.00 hodin

Kam k volbám? Podrobné určení zařazení jednotlivých 
objektů do volebních okrsků bude 
uvedeno v oznámení umístěných  
na úředních deskách Města Frýdlant a 
na obálkách, ve kterých jsou voličům 
doručovány volební lístky. 

Voliči bude umožněno hlasování poté, 
kdy prokáže svou totožnost a státní 
občanství České republiky.   

V prostoru určeném pro úpravu 
hlasovacích lístků nesmí být nikdo 
přítomen zároveň s voličem, a to ani 
člen okrskové volební komise. Volič, 
který nemůže sám upravit hlasovací 
lístek pro tělesnou vadu nebo proto, 
že neumí číst ani psát, si může vzít  
s sebou jiného voliče, nikoli však člena 
okrskové volební komise, aby za něho 
v souladu s jeho pokyny hlasovací 
lístek upravil a vložil do úřední obálky. 

K zajištění pořádku a důstojného 
průběhu hlasování ve volební míst-
nosti je každý povinen uposlechnout 
pokynů členů okrskové volební 
komise. 

Ve volebních místnostech bude 
zajištěna dezinfekce pro voliče, 
volební místnost bude také pravidelně 
dezinfikována. Zvláštní pozornost 
bude v tomto ohledu věnována 
úpravnám hlasů za plentou. Zajištěny 
budou také ochranné prostředky  
pro členy volebních komisí.   

mp 
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Starosta a místostarosta 
Frýdlantu zvou v září  
na Setkání s občany v terénu

Ze setkání s občany v terénu chtějí 
představitelé Frýdlantu vytvořit novo- 
dobou tradici. „Poprvé jsme setkání  
s občany jako Tour de Frýdlant usku-
tečnili v roce 2017. Od té doby jsme se 
na různých místech města s obyvateli 
potkávali v rámci této akce každý rok  
na jaře. Loni nás bohužel špatná 
epidemická situace související s pande-
mií koronaviru donutila setkání zrušit a 
letos na jaře byla pandemická situace 
ještě horší. Proto jsme se k dalšímu setká-
ní s občany v jejich prostředí rozhodli  
až nyní, kdy se vše vrátilo alespoň z části 
do normálu a můžeme se bez větších 
omezení sejít,“ říká starosta Frýdlantu 
Jiří Stodůlka.   

Pro občany jsou tato setkání v terénu 
po dlouhé době první možností, jak se 
bez předem naplánované schůzky se 
starostou nebo místostarostou Frýd- 
lantu potkat. Dříve mohli využít 
například každou první středu v měsíci 
akci Dveře do kořán, během které  
za čelními představiteli Frýdlantu mohl 
přijít do jejich kanceláří kdokoli bez 
objednání, a vypovědět jim, co ho 
ve městě trápí či jak by chtěl jeho 
fungování nebo vzhled zlepšit. I tuto 
akci však pandemie koronaviru pře-
rušila. „Velmi se na zářijová setkání  
s našimi občany v různých částech města 
těšíme. Osobní setkání totiž nemůže 
žádná moderní technologie nahradit. 
Přes dva roky jsme se takhle nemohli 
potkávat, takže doufám, že teď lidé 
téhle možnosti využijí a na setkávání 

Celkem sedm setkání s občany Frýdlantu na místech, která mají obyvatelé města blízko svého  
domova, absolvují v září po dvouleté přestávce způsobené pandemií koronaviru starosta Frýdlantu 
Jiří Stodůlka a místostarosta města Dan Ramzer. Chtějí při nich opět přímo od obyvatel v jednotlivých 
částech města slyšet, jaké cítí ve svém okolí nedostatky nebo jaké mají nápady na vylepšení místa,  
kde žijí. 

přijdou. Bude zajímavé sledovat, zda a 
jak se za dobu lockdownů a vládních 
opatření změnila témata, která lidi  
trápí a zajímají,“ uvažuje místostarosta 
Frýdlantu Dan Ramzer. 

Vedení města si ze setkání s občany 
v terénu přináší pravidelně řadu ná-
padů a podnětů na zlepšení života 
ve městě. „Jsme za ně nesmírně rádi, 
protože všechno prostě obsáhnout 
sami nemůžeme a tak nás těší, když se 
o něčem, co můžeme napravit, dozvíme 
přímo od obyvatel. Můžu s klidným 
svědomím prohlásit, že většinu nápadů 
či připomínek se nám povedlo realizovat 
nebo vyřešit. Ať už se týkaly komunikací, 
zeleně, dopravy nebo třeba odpadů,“ 
podotýká starosta Frýdlantu Jiří Sto-
důlka.

Vedení Frýdlantu na setkáních s obča-
ny také informuje o novinkách ve měs-
tě, představuje dokončené projekty 
i ty, které jsou ve fázi dokončování či 
teprve příprav a zodpovídá otázky 
občanů. Přijďte o tom, co vás zajímá, 
diskutovat s vedením Frýdlantu i vy.

mp 
Foto: mp

Plán setkání s občany  
– vždy od 18.00 hodin

1. září 2021

v prostorách Rychty u Baráčníků  
na Větrově

6. září 2021  

v klubovně Základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu 
Frýdlant, v zahrádkářské kolonii  
„Za nemocnicí“

8. září 2021

v Albrechticích

13. září 2021

v prostorách hasičské zbrojnice  
na Větrově

15. září 2021

v prostorách rozhledny

20. září 2021

v klubovně Českého svazu chovatelů  
v Kodešově ulici

27. září 2021

v prostorách základní školy  
v Bělíkově ulici, v jídelně
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ING. DAN RAMZER

 

SETKÁNÍ
starosty a místostarosty Frýdlantu s občany

1. září 2021
v prostorách Rychty u Baráčníků na Větrově

 

PŘIJĎTE NÁM ŘÍCT, 
JAKÉ CÍTÍTE VE SVÉM OKOLÍ 

NEDOSTATKY, NEBO JAKÉ MÁTE 
NÁPADY NA VYLEPŠENÍ MÍSTA, 

KDE ŽIJETE.

JIŘÍ STODŮLKA

 

PLÁN SETKÁNÍ 
VŽDY OD 18.00 HODIN

starosta města

místostarosta města

27. září 2021
v prostorách základní školy v Bělíkově ulici, 

jídelna

20. září 2021
v klubovně Českého svazu chovatelů 

v Kodešově ulici

6. září 2021
v klubovně ZO Českého zahrádkářského svazu

v zahrádkářské kolonii „Za nemocnicí“

15. září 2021
v prostorách rozhledny

8. září 2021
v Albrechticích

13. září 2021
v prostorách hasičské zbrojnice na Větrově
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Sté narozeniny oslavila  
ve Frýdlantě Gertrud Pavlíková

„Dlouhověkost máme v rodině, z ma-
minčiny větve. Tam se dokonce někteří 
příbuzní dožili věku až 110 let. Tak snad 
se na tom světě také ještě chvíli potěším. 
Každé nové ráno, každý nový rok vítám,“ 
řekla s úsměvem stoletá oslavenkyně. 
Narodila se do smíšeného manželství, 
maminka byla Češka, otec Němec.  
V době jejího dětství se ještě mluvilo 
převážně německy. Gertrud si tak 
dodnes vzpomíná na první české 
slovo, které se naučila. „Byl to hrnec. 
A víte proč? Protože jsem byla vždycky 
hrozně malinká a tak mě rodiče a 
prarodiče často podkládali hrncem, 
abych viděla nebo byla vidět. A ptali se 
mě: „Kde máš hrnec?“ Takže opravdu 
hrnec bylo první české slovo, které 
jsem vyslovila,“ směje se.

Gertrud studovala po německé zák- 
ladní škole ve Frýdlantě Hospo-
dyňskou školu v Jičíně, která byla 
oficiálně první českou školou v re-
gionu. Tam se také naučila perfektně 
česky. „Dřív ale nebyl mezi Čechy a 
Němci žádný problém. Všichni jsme si 
tu žili dohromady a nikoho nenapadlo 
mít nějaké sváry kvůli národnosti nebo 
jazyku. To až později se to zkazilo,“ 
povzdechla si smutně.

Dětství strávila Gertrud v domě  
na náměstí za dnešním obchodem 
s barvami a laky, kde měli její rodiče 
vůbec první zdejší autodopravu 
Walter. Velmi ráda sportovala, provo-
zovala gymnastiku, lyžovala, bruslila. 
V dospělosti pracovala přes tři desítky 
let jako pokladní v kadeřnictví. Celý 
život milovala psy. A na jaké obdo- 
bí nejraději vzpomíná? „Asi na bez-
starostné dětství a na chvíle, kdy jsem 
jezdila k babičce a dědovi do Hejnic. 
Tam jsem se měla jako v ráji,“ dodává.

Gertrud Pavlíková vychovala s man-

želem syna, dnes má i tři vnoučata a  
4 pravnoučata.

„Je úžasné, v jaké formě paní Pavlíková 
ve sto letech je. Sice jí po úrazu zlobí 
operovaná noha a moc už nemůže 
chodit ven, nicméně ani přesto ji 
neopouští optimismus a úsměv na tvá- 
ři. Ten jí ostatně zdobí s největší 
pravděpodobností celý život, jestli 
můžu soudit z medailonku, který z je- 

jích fotografií z dětství, mládí, dospělos-
ti i poslední doby vytvořila její rodina.  
Od malinké holčičky, po copatou  
slečnu, přes krásnou mladou ženu až  
po paní a babičku. Pořád se usmívala 
a radost ze života z ní přímo sálala.  
A stále sálá. Tak ať jí vydrží co nejdéle,“ 
uzavírá přáním v té době ještě sta-
rosta Frýdlantu Dan Ramzer.  

mp

K nádherným stým narozeninám přišel koncem června popřát starosta Frýdlantu Dan Ramzer paní Gertrud 
Pavlíkové. S kyticí laděnou do růžova popřál usměvavé a vitální Gertrud co nejpevnější zdraví, lásku rodiny a 
přátel a i nadále pozitivní přístup k životu. Gertrud Pavlíková se narodila v Hejnicích 26. června 1921, celý život ale 
prožila s výjimkou studií ve Frýdlantu.
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Mikroregion Frýdlantsko 
rozdělil podruhé společný 
měšec sociálním službám
Zástupci 16 obcí na Frýdlantsku se 
již podruhé rozhodli společně pod- 
pořit služby pomáhající seniorům, 
handicapovaným, osobám nachá-
zejícím se ve složité životní situaci, 
rodinám, jejichž členové se potýkají 
se závislostí a další sociální služby  
pro obyvatele z Frýdlantska.

Celkem bylo rozděleno 1.757.154,- Kč 
prostřednictvím Dotačního progra-
mu na Podporu sítě sociálních 
služeb. Finanční podporu obdrželo 
14 organizací, které pro občany 

Frýdlantska zajišťují 22 sociálních 
služeb.

Do dotačního programu se mohli 
přihlásit poskytovatelé, kteří jsou 
zapojeni do komunitního plánování 
a byli zahrnuti do základní sítě 
sociálních služeb na Frýdlantsku  
pro rok 2021. Věříme, že společ-
ná podpora sociálních služeb při-
spěje k jejich lepší dostupnosti  
pro Frýdlantsko.

Do společného financování sociálních 
služeb je zapojeno 16 obcí Frýdlant-

ska. Prostřednictvím této podpory  
tak budou služby dostupnější v ob-
cích a městech: Bílý Potok, Černousy, 
Dětřichov, Dolní Řasnice, Frýdlant, 
Habartice, Hejnice, Heřmanice, Horní 
Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem, 
Krásný Les, Kunratice, Lázně Libverda, 
Nové Město pod Smrkem, Pertoltice, 
Višňová. 

Kontakty na uvedené služby jsou 
dostupné na webových stránkách 
www.frysko.cz 

Přehled služeb, které byly podpořeny:

Organizace Druh sociální služby

1. DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie § 49 Domovy pro seniory

2. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ  
Libereckého kraje, o.p.s. § 39 Osobní asistence

3. FOKUS Liberec o.p.s. § 70 Sociální rehabilitace

4. FOKUS Liberec o.p.s. § 43 Podpora samostatného bydlení

5. Oblastní charita Liberec § 57 Azylové domy - Domov pro matky s dětmi v tísni - Domov sv. Anny

6. Oblastní charita Liberec § 57 Azylové domy - Domov pro matky s dětmi v tísni - Domov sv. Moniky

7. ADVAITA, z. ú. § 37 Odborné sociální poradenství

8. ADVAITA, z. ú. § 64 služby následné péče

9. ADVAITA, z. ú. § 68 Terapeutické komunity

10. Domov Raspenava, příspěvková organizace § 67 Sociálně terapeutické dílny

11. Diecézní chartita Litoměřice § 40 Pečovatelská služba

12. Maják NMPS, z. ú. § 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

13. Maják NMPS, z. ú. § 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

14. Centrum Lira, z.ú. § 54 Raná péče

15. Centrum Lira, z.ú. § 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS

16. Most k naději, z.s. § 69 Terénní programy - PSP

17. Most k naději, z.s. § 69 Terénní programy

18. Přístav 3V, z. ú. § 66 Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením

19. Diakonie Beránek z.s. § 40 Pečovatelská služba

20. Člověk v tísni, o.p.s. § 69 Terénní programy

21. Člověk v tísni, o.p.s. § 37 Odborné sociální poradenství - dluhová poradna

22. Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

26. 07. 2021

Mgr. Lenka Porubská, Mikroregion Frýdlantsko, www.frysko.cz  
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Na čem se ve Frýdlantě v létě 
pracovalo a stále pracuje 
Rekonstrukce  
silnice  
v Kodešově ulici
Druhým rokem probíhá kompletní 
rekonstrukce krajské Kodešovy ulice. 
V současné době se pracuje na úseku 
silnice od muzea Špitálek až k bývalé 
restauraci Kotel a pak na úseku  
od železničního přejezdu k odbočce 
na Hartu. Práce budou pokračovat 
po celou stavební sezónu a na jaře 
příštího roku na ně naváže třetí a 
závěrečná etapa rekonstrukce. 
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Stezka pro pěší a cyklisty v Bělíkově ulici

Rekonstrukce chodníků v Jiráskově ulici

V  půlce června odstartovala 
v  Bělíkově ulici stavba stezky  
pro pěší a cyklisty. Ta povede podél 
části ulic Bělíkova a Zámecká. Městu 
Frýdlant se na akci podařilo získat 
dotaci  z  Integrovaného regionál-
ního operačního programu  ve  výši   
5  201 843,38  korun. Hotová má být 
stezka pro pěší a cyklisty koncem 
listopadu tohoto roku.  Silnice je  
pro dopravu průjezdná. 

Během léta se podařilo opravit část 
chodníku v Jiráskově ulici, který byl 
v dezolátním stavu. Šlo o úsek od 
křižovatky s ulicí Raisova až téměř  
k jatkům, tedy naproti mateřské 
školce. Nákladem 500 tisíc korun 
město i tento úsek uvedlo do bez-
vadného stavu a Jiráskova ulice má 
tak všechny chodníky bezpečně a 
pohodlně schůdné nejen pro pěší, ale 
i pro maminky s kočárky. 

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.

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | září 2021

9



Začátkem července začala rekon-
strukce chodníků a schodů ve vnitro-
bloku sídliště v ulicích Sídlištní, 
Lužická a Příčná. Chodníky i schody 
tu byly ve velmi špatném stavu. 
V současné době jsou chodníky i 
schodiště hotové, pracovat se bude už 
jen na čtyřech kanalizačních šachtách, 
které budou obnoveny ve spolupráci 
s Frýdlantskou vodárenskou společ-
ností, a.s. Náklady na celou akci jsou 
vyčísleny na 1 milion a 200 tisíc korun. 
Práce mají skončit začátkem října. 

Rekonstrukce chodníků v ulicích Sídlištní, Lužická, 
Příčná – vnitřní trakt sídliště

Za zhruba 450 tisíc korun došlo 
ke zpevnění plochy a odvodnění 
prostranství mezi restaurací Slovanka 
a prodejnou potravin. Vznikl také nový 
napojovací chodník na parkoviště a  
to na místě vyšlapané cestičky 
trávou podél obrubníku. V současné 
době chybí dokončit už jen zábradlí 
před prodejnou a instalovat stříšky  
pro kontejnery, které budou osazeny 
i ve vrchní části Družstevní ulice.  
V místě chce město během podzimu 
ještě osadit zatravňovací panely pod 
stávající kačírkové parkoviště. Půjde 
o poslední akci na jinak celkově 
zrevitalizovaném sídlišti. 

Prostranství 
u Slovanky

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | září 2021

10



Na začátku srpna začaly práce na 
obnově prostranství před mateřskou 
školou v Bělíkově ulici. Stávající povrch 
z litého betonu, který byl popraska-
ný a pro děti už nebezpečný, byl 
odstraněn a plocha bude odvodněná a 
osazená novou zámkovou dlažbou. 
Zároveň dojde k úpravě svahu na 
horní zahradu, který bude kvůli 
vyšší bezpečnosti dětí také oplocen. 
Náklady na obnovu prostranství jsou 
vyčísleny na 800 tisíc korun. 

Úprava prostranství u mateřské školy Bělíkova

Vznik zpevněného stání pro automobily u Střediska 
sociální péče v ulici Novoměstská
Zpevněné místo pro parkování vozidel 
začalo v červenci vznikat ve dvoře 
Střediska sociální péče v Novoměstské 
ulici. Vznikalo na místě dřívějšího 
montovaného domu, kde bývala lé-
čebna dlouhodobě nemocných. Vznik 
zpevněné plochy pro parkování přišel 
na 800 tisíc korun.   

mp 
Foto: Jiří Stodůlka, mp
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Frýdlantské zastupitelstvo 
uvolnilo milion korun na pomoc 
poškozeným obcím na Moravě 

„Finanční pomoc šla do čtyř moravských 
obcí stižených tornádem, každá obec 
dostala 150 tisíc korun. Dalších 150 
tisíc korun jsme poslali na Lounsko  
do obce Stebno u Kryr. Zde sice neřádilo 
tornádo, ale jev zvaný downburst,  
po kterém zůstaly také poničené domy,“ 
říká starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.  
Za zbylých 250 tisíc korun se pak 
pořídilo více než 33 metrů krychlových 
střešních latí, které putovaly jako 
materiální pomoc pro jižní Moravu.

„Město Frýdlant se rozhodlo pomoci 
obcím, které se potýkají s následky 
tornáda, jak penězi, tak materiálem, 
který tam využívají na obnovu 
poškozených domů. Domluvili jsme 
proto výrobu a dodávku střešních latí o 
rozměru 40 x 60 mm. Dřevo bezplatně 
na fotbalové hřiště v obci Hrušky, které 
slouží jako shromaždiště materiálu, 
odvezla Autodoprava Eduard Čáp. 
Odsud bylo postupně distribuováno  
dál ke všem, kteří ho potřebo- 
vali k obnově tornádem zničeného 
majetku,“ uzavírá starosta Frýdlantu 
Jiří Stodůlka.   

mp
Foto: mp

Uvolnění částky 1 milion korun 
z městského rozpočtu na po-
moc tornádem zasažené jižní 
Moravě a také jedné obci  
na Lounsku odsouhlasili na svém 
mimořádném jednání v pon- 
dělí 12. července 2021 zastupi-
telé Města Frýdlant. Peníze 
zamířily do pěti obcí, které byly 
řáděním živlů koncem června  
v České republice nejvíce poš-
kozeny. 
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BÝT, BYDLIT, OBYVATEL, BYT, PŘÍBY-
TEK, NÁBYTEK atd. Vyjmenovaná slova 
po „b“. Každý je zná, všichni vědí…  
Ale možná už ne všichni vědí, že 
zhruba polovina z nich je odvozena 
hned od prvního z nich, slovesa „být“, a 
že tedy „být“ velmi úzce souvisí  
s „bydlet“ a naopak – a to nejen  
z jazykového hlediska.

Ačkoli to zní samozřejmě, „jsme“ a 
přitom „bydlíme“, pro řadu z nás to tak 
samozřejmé není – někteří lidé dnes v 
bydlení narážejí na problémy, s nimiž 
si sami nedokážou poradit. Vysoké 
nájemné a kauce, diskriminace při 
vstupu do bydlení, specifické potřeby 
různých skupin obyvatel, jako jsou 
senioři, rodiče-samoživitelé, mladí lidé 
osamostatňující se od rodičů, osoby 
vracející se z léčebných zařízení, oběti 
domácího násilí, lidé s fyzickým nebo 
mentálním hendikepem, mladí lidé 
opouštějící dětský domov... Ti všichni a 
mnozí další jsou na trhu s bydlením 
zranitelní, a mají-li si bydlení udržet, 

Konference „BYDLENÍ A BEZPEČÍ 
NA FRÝDLANTSKU“ 
Hejnice, 19. října 2021

Konference „BYDLENÍ A BEZPEČÍ NA FRÝDLANTSKU“ 
Hejnice, 19. října 2021 

 

 

 

 

Konference je součástí projektu Metodika pro zavedení sociálního bydlení – Frýdlantsko,  
který je podpořen z Evropského sociálního fondu (CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015241). 
 

 

 

Poněkud netradiční pozvánka 

BÝT, BYDLIT, OBYVATEL, BYT, PŘÍBYTEK, NÁBYTEK atd. Vyjmenovaná slova po „b“. Každý je zná, 
všichni vědí… Ale možná už ne všichni vědí, že zhruba polovina z nich je odvozena hned od prvního 
z nich, slovesa „být“, a že tedy „být“ velmi úzce souvisí s „bydlet“ a naopak – a to nejen z jazykového 
hlediska. 

Ačkoli to zní samozřejmě, „jsme“ a přitom „bydlíme“, pro řadu z nás to tak samozřejmé není – někteří 
lidé dnes v bydlení narážejí na problémy, s nimiž si sami nedokážou poradit. Vysoké nájemné a kauce, 
diskriminace při vstupu do bydlení, specifické potřeby různých skupin obyvatel, jako jsou senioři, 
rodiče-samoživitelé, mladí lidé osamostatňující se od rodičů, osoby vracející se z léčebných zařízení, 
oběti domácího násilí, lidé s fyzickým nebo mentálním hendikepem, mladí lidé opouštějící dětský 
domov... Ti všichni a mnozí další jsou na trhu s bydlením zranitelní, a mají-li si bydlení udržet, cítit se 
v něm bezpečně, nezatěžovat majitele bytu dluhem na nájemném, své okolí konflikty, hlukem nebo 
nepořádkem (nic z toho přitom nemusí být projevem zlé vůle), je dobré znát jejich potřeby a snažit se 
jim vyjít vstříc. 

Na to, jak pomoci těm, kdo pomoc v bydlení potřebují, na možnosti spolupráce jednotlivých aktérů 
v bydlení, ale i na zkušenosti obcí, které na svém území sledují potřeby obyvatel v oblasti bydlení a 
situaci řeší formou podporovaného bydlení, se zaměří konference „Bydlení a bezpečí na 
Frýdlantsku“, která proběhne v úterý 19. října v klášteře v Hejnicích. Mezi přednášejícími budou 
poradci z Ministerstvo práce a sociálních věcí, Agentury pro sociální začleňování či Platformy pro 
sociální bydlení, starostové obcí, které realizují „sociální bydlení“, sociální pracovníci či pracovníci 
Policie ČR. 

Patříte-li mezi aktéry, jichž se otázka bydlení týká – jste představitelé obcí, zaměstnanci obecních 
úřadů, soukromí pronajímatelé, pracovníci úřadu práce, sociálních služeb, neziskových organizací, 
Policie ČR aj. –, anebo vás toto téma zajímá jako soukromou osobu, které není lhostejno, co se 
v oblasti bydlení děje, přijďte se setkat s odborníky, kolegy a těmi, kdo se mohou podělit o cenné 
zkušenosti. Dozvíte se mnoho zajímavého a i vy budete mít příležitost přispět k tématu, které je velmi 
složité, nicméně se jím nelze nezabývat, protože se dotýká nás všech. 

Zájemci se mohou registrovat na stránkách projektu socialni-bydleni-frydlantsko.webnode.cz nebo 
vyplnit formulář. V případě dotazů pište prosím na adresu alice.chocholouskova@masif.cz. 

Za MAS Frýdlantsko, z. s. 
Alice Chocholoušková 
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Policie ČR aj. –, anebo vás toto téma zajímá jako soukromou osobu, které není lhostejno, co se 
v oblasti bydlení děje, přijďte se setkat s odborníky, kolegy a těmi, kdo se mohou podělit o cenné 
zkušenosti. Dozvíte se mnoho zajímavého a i vy budete mít příležitost přispět k tématu, které je velmi 
složité, nicméně se jím nelze nezabývat, protože se dotýká nás všech. 

Zájemci se mohou registrovat na stránkách projektu socialni-bydleni-frydlantsko.webnode.cz nebo 
vyplnit formulář. V případě dotazů pište prosím na adresu alice.chocholouskova@masif.cz. 

Za MAS Frýdlantsko, z. s. 
Alice Chocholoušková 

Poněkud netradiční pozvánka

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | září 2021

13



Nejlepší ředitel střední 
školy je z Frýdlantu!

Anketu Ředitel roku uspořádala 
společnost Tutor a vzdělávací skupina 
Edua Group. Celý projekt se konal  
pod záštitou Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy.

U Miroslava Kudrny nominující i po-
rota oceňovali mimo jiné to, že velmi 
dobře prezentuje školu směrem 
navenek, aktivně vyhledává nové 
finanční zdroje a ví, kam by škola měla 
směřovat za dva roky, ale i za 5, 10 či 
15 let.

Na svou pozici nastoupil Miroslav 
Kudrna v době, kdy škola čelila 
několikaletému propadu počtu žáků a  
měla personální problémy. Po jeho 
dvouletém působení má škola o 86 
žáků více. Naprosto se také změnilo 
vnímání školy veřejností. Podle 
vyjádření poroty je u pana ředitele 
jasně cítit, jak je pro něho důležitý 
vzájemný respekt, úcta, ohleduplnost, 
tolerance, empatie a spolupráce.

Motto ředitele Miroslava Kudrny zní 
následovně: škola má působit nejen 
dovnitř, ale i navenek; škola je tu  
pro žáky, zaměstnance a veřejnost; 
škola má být partnerem. Podle 
vyjádření nominujících mimořádnost 
pana ředitele spočívá v obětavosti.  
Vše podřídil škole, v jednu chvíli 
exceluje jako manažer, pak se 
najednou otáčí ve školní prodejně a 
pomáhá pekařkám se školním 
pečivem. Když chybí školník, vezme 
sekačku a hrábě a jde udržovat 
školní areál. Každého vnímá jako 
rovnocenného partnera a důležitou 
jednotku pro chod celé školy.   

V Senátu Parlamentu České republiky byly koncem června 2021 vyhlášeny výsledky ankety Ředitel  
roku, v níž odborná porota na základě nominací veřejnosti vybírala nejlepšího ředitele/ředitelku školy 
za školní rok 2020/21. V kategorii středních škol zvítězil Ing. Miroslav Kudrna, ředitel Střední školy 
hospodářské a lesnické Frýdlant. 

Zde je výběr několika hmatatelných výsledků práce ředitele Kudrny:

   Naučná Zemědělská stezka

   Titul regionální potravina Libereckého kraje pro rok 2020

   Titul Ještědská MRKEV Libereckého kraje v oblasti  
 Environmentální výchova

   Školní profesionální stanice napojena na ČHMÚ

   Bolidová stanice a spolupráce s Astronomickým ústavem

   Horninové expozice a bylinková expozice

   Kruhová učebna; přírodní amfiteátr

   Akce na popularizaci oborů školy: Gastroden; Zemědělská olympiáda;  
 Mladý včelař; Vánoční akademie

Foto: SŠHL Frýdlant
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Hledáme další svědectví,

která bychom mohli zaznamenat.

Každý má svůj příběh.

Paměť národa je jednou z nejrozsáhlejších sbírek orální historie
v Evropě. Její obsah, zaměřený na útlak komunistickým
a nacistickým režimem, čítá tisíce publikovaných příběhů.

Pokud víte o někom, kdo by nám své svědectví měl předat, nebo
jste sami nositeli takových vzpomínek, kontaktujte nás.

(+420) 257 316 966 pametnici@postbellum.cz
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Druhá polovina poplatku ze psů 
je splatná posledního září

Sazba poplatků ročně:

1) za jednoho psa 1000,- Kč

2) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1500,- Kč

3) za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200,- Kč

4) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300,- Kč

Úleva se poskytuje držiteli psa ve výši 800,- Kč za prvního psa a 1200,- Kč za každého dalšího psa:

1) pokud je držitel hlášen v rodinném domě

2) pokud je držitelem poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho  
 jediným zdrojem příjmu, nebo poživatel sirotčího důchodu

Od poplatku se osvobozuje držitel psa, kterým je:

1) osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího 
 sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu 
 těchto osob

2) osoba provozující útulek pro zvířata 

3) osoba, které stanoví povinnost držení a používání  
 psa zvláštní právní předpis

4) město Frýdlant a organizace, jejichž je zřizovatelem

Město Frýdlant žádá majitele psů, 
kteří ještě letos poplatek nezaplatili, 
aby tak učinili do konce září 2021.

Poslední zářijový den, tedy 30. září 2021, je ve Frýdlantu splatná druhá splátka místního poplatku 
ze psů. Tato splátka se týká majitelů psů, kteří nezaplatili roční poplatek jednorázově v první třetině 
roku, ale rozhodli se pro dvě splátky. Městu Frýdlant platí poplatek ze psa všichni držitelé psa staršího 
tří měsíců, kteří mají ve městě trvalý pobyt nebo sídlo. Evidenci psů, přihlášení a odhlašování psů, 
vydávání evidenční známky, vyměřování poplatku dle platný předpisů a sledování jejich platby má  
ve své kompetenci finanční odbor Městského úřadu Frýdlant.

Věra Závůrková, 
finanční odbor Městského úřadu Frýdlant

Foto: Alena Švejdová
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Turisté mohou u rozhledny 
využít nově zrekonstruované 
toalety

„Sociální zázemí u rozhledny bylo 
dlouhodobě opravdu nevyhovující a 
pro členy Klubu českých turistů Frýdlant 
i návštěvníky značně nekomfortní.  
Na začátku dubna proto začala celková 
rekonstrukce toalet, která skončila 
poslední květnový den. Dnes tak  
na rozhledně turisté najdou moderní 
bezvodé pisoáry, čisté a pohodlné 
toalety, umyvadla s tekoucí vodou a 
zázemí je vybaveno i topením, které 
se dá ovládat na dálku. To je užitečné 
především v zimním období, kdy je 
možné topení operativně při poklesu 
teplot zapnout tak, aby nedošlo  
k zamrznutí vody v trubkách,“ říká 
starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. 

Rekonstrukce toalet přišla městský 
rozpočet na téměř 495 tisíc korun bez 
DPH, s DPH se částka vyšplhala na 598 
tisíc korun. „Cenu se oproti původním 
předpokladům podařilo vyjednat polo- 
viční a zahrnuje nejen obnovu so-
ciálního zařízení, ale také výměnu 
oken, dveří a novou fasádu objektu,  
ve kterém se toalety nacházejí,“ dopl-
ňuje Lenka Vebrová z investičního 
oddělení Městského úřadu Frýdlant. 

Obnova sociálního zázemí ale není 
poslední investiční akcí, kterou město 
na frýdlantské rozhledně uskutečnilo. 
„V plánu máme také opravu samotné 
věže rozhledny. Letos dojde na za-
bezpečení částí, které by mohly být 
z hlediska bezpečnosti návštěvníků 
rizikové, v příštím roce bychom rádi 
opravu věže rozhledny dotáhli do 
konce,“ dodává starosta Frýdlantu Jiří 
Stodůlka. 

Nové dámské i pánské toalety najdou nyní turisté u jednoho z oblíbených výletních cílů Frýdlantu,  
u rozhledny na Frýdlantské výšině. Vznikly z dosavadních nevyhovujících suchých toalet nákladem 
zhruba 600 tisíc korun včetně DPH. O rekonstrukci toalet požádal Město Frýdlant místní Klub českých 
turistů, který rozhlednu spravuje a zpřístupňuje veřejnosti. 

Frýdlantská rozhledna stojí ve výšce 
399 metrů n. m. a je vysoká 21 metrů. 
Pro turisty je v září otevřena vždy  
v sobotu, neděli a ve svátky od 9:00 

do 18:00 hodin. Vstupenka na věž 
vyjde dospělého na 20 korun a dítě  
na polovinu.   
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Ohlédnutí za 38. Letní jazzovou 
dílnou Karla Velebného 
ve Frýdlantě

Křest ulice Karla Velebného

Od soboty 14. do soboty 21. srpna 2021 hostil Frýdlant už 38. ročník Letní jazzové dílny Karla Velebného. 
Největší jazzové školy v České republice se ve Frýdlantu letos zúčastnily více než dvě stovky mladých 
ctitelů jazzu z České republiky, Slovenska, Německa a Itálie. Jazzová dílna ale nejsou jen zkoušky a  
hodiny pod vedením lektorů pro frekventanty, ale také koncerty pro veřejnost. Letos se k nim přidal  
i jeden křest ulice spojený s hudebním průvodem Frýdlantem. Zde je malé písemné i fotografické  
ohlédnutí za letošní „jazzovkou“. 

Hned první den jazzové dílny se 
desítky jazzmanů sešly, aby pokřtily 
nově vydlážděnou ulici podél hotelu 
Antonie, která dostala jméno Karla 
Velebného. Právě on byl u zrodu 
jazzové dílny, která také nese jeho 
jméno. Návrh na pojmenování ulice 
Karla Velebného vyřkl v loňském roce 
ve veřejné soutěži frýdlantský Jiří 
Kutílek, kterému se také dostalo cti 
novou ulici pokřtít. A čím jiným, než 
speciálním jazzovým pivem z dílny 
Pivovaru Albrecht. Z nejvrchnější  
části ulice se pak vydal průvod 
muzikantů v rytmu jazzu přes celé  
město do restaurace Beseda, kde byla 
letošní dílna oficiálně zahájena. 
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Už tradičně je prvním koncertem pro veřejnost ten, který 
se odehrává v úterý večer na nádvoří radnice. Veřejnosti se  
na něm představují lektoři dílny. Koncertu předcházela 
osmým rokem i vernisáž výstavy jazzových fotografií z celé-
ho světa Jazz World Photo. Obě akce spolu krásně souzní. 

Koncert 
na nádvoří radnice
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Středeční večer je v jazzové dílně zarezervován pro velkolepý koncert na nádvoří hradu a zámku Frýdlant. Na koncertu se 
pod širým nebem představilo 17 formací lektorů a frekventantů semináře.  

Koncert na nádvoří hradu a zámku

(mp)  Foto: křest ulice a koncert na nádvoří radnice mp, koncert na zámku Radek Petrášek
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Občanská kronika

Jaroslav Karásek + Zuzana Baboráková
Marek Zika + Michaela Francová
Michal Straka + Tereza Nosálová
Pavel Truhlařík + Stanislava Lelková
Ondřej Bartoš + Kateřina Florianová
Václav Plešer + Eliška Valentová
Petr Pleschinger + Gabriela Michalková
Luboš Landa + Tereza Slavíčková
Jakub Indrei + Michaela Jiránková
Josef Brezovák + Pavla Bímová
Marek Schwarz + Jaroslava Hošková
Dominik Hrníčko + Nikol Perglerová
Josef Hrdina + Miroslava Farská
Tomáš Havel + Lucie Hrdá

Sňatky
Šimon Gabrle
Tomáš Hradec
Cecilie Faith Parrado
Elizabeth Lepišová
Nikola Petříková
Klára Albrechtová
René Christian Kroka
Sofie Anna Straňovská

Narození

červen 2021

Václav Myška
Aleš Zajíc
Dagmar Kašíková
Van Thinh Truong

Úmrtí

Jakub Pazjak + Karolína Remešová
Michal Nejezchleb + Lucie Chládková
Lukáš Toth + Martina Plačková
Jan Hrdina + Lenka Cýrusová
Filip Dohnal + Lenka Vacková
Pavel Banyák + Veronika Kavuličová
Pavel Kopal + Dagmar Fantová
Josef Cyrus + Zuzana Hlaváčková
Filip Šlejtr + Eva Novotná
Petr Hejduk + Valéria Dávidová
Stanislav Vebr + Michaela Istenáková
Ondřej Mazánek + Kateřina Pochopová
Lukáš Vaníček + Karin Svobodová
Petar Grujoski + Nikola Netolická

Sňatky
Jana Jiroušková
Laura Kreanová
Filip Raiman
Tadeáš Krawczynski
Miloš Faciník
Jakub Josef Závůrka
Božena Andrea Kyreyová
Miya Balogová

Narození

červenec 2021

Miroslav Volenec
Jitka Prokešová

Úmrtí
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Frýdlant si začátkem srpna 
užil Irský večer

„Ve Frýdlantě jsme už měli italský, 
francouzský a americký večer. Loni 
počínající letní tradici přerušila 
pandemie koronaviru, ale letos 
jsme na ni znovu navázali večerem 
irským. S irskými tanci se na něm 
představila skupina Divokej Ir, irskou 
hudbu obstaraly kapely Ventus a 
Irish Dew. Zajištěno bylo i občerstvení  
s jídlem typickým pro Irsko či jinými 
laskominami a děti si užily vystoupení 
Krejčíka Honzy, balónkování nebo 
představení s papoušky,“ říká vedoucí 
odboru kultury a cestovního ruchu  
Iva Beranová.

Do městského parku si našly  
na Irský večer cestu stovky lidí, počasí 
akci přálo a pršet začalo až po jejím 
skončení v noci.  

mp 
Foto: Marek Sekáč

Další tematický večer, který přiblížil kulturu a gastronomii jednoho státu světa, si na sobotu  
7. srpna 2021 připravilo pro místní i turisty Město Frýdlant. V městském parku si tentokrát 
mohli lidé užít Irský večer plný irských tanců, irské hudby i dobrého jídla inspirovaného Irskem.  
Akce byla zdarma a připraven byl i program pro děti.
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… umožnit dětem zažít úspěch
Magda Křížková je energická 
Ostravačka, kterou osud zanesl 
do Frýdlantu, do rodinné kavárny 
Jazzová osvěžovna a také do Člo-
věka v tísni a k dětem, které jsou 
ohroženy školním neúspěchem. 
S těmi pracuje už od roku 2016 a 
neúnavně se snaží nacházet 
cesty, jak jim látku, která pro řadu  
z nich představuje překážku nebo 
přinejmenším velkou výzvu, při-
blížit a vysvětlit, aby je učení 
bavilo a škola jim přinášela radost. 
Nesejde na tom, jestli se jedná  
o prvňáčka a jeho boj s písmenky, 
nebo staršího školáka potýkající-
ho se s vyjmenovanými slovy, 
rovnicemi se dvěma neznámými 
nebo Archimedovým zákonem 
–  Magda se vždycky snaží podat 
pomocnou ruku.

Pojďme do toho skočit rovnýma 
nohama: Vzpomeneš si, co ti dalo 
jako doučovatelce nejvíc zabrat 
nebo jestli ses v souvislosti 
s doučováním někdy musela 
připravovat na nějaké neobvyklé 
téma?

Nejvíc zabrat? Asi získat důvěru rodin, 
nejen samotných dětí, ale i rodičů.  
A taky nenutit jim svůj názor, nebýt 
„paní chytrá“. Docela oříšek bylo naučit 
děti číst. Často jsem doučovala děti, 
které na konci první třídy neuměly číst, 
znaly písmenka, ale neuměly je spojit 
do slabik a slov. To není kritika učitelů, 
tak to je, každý máme své tempo. 
Při 30 dětech bohužel nemáte čas  
na individuální práci s každým dítě- 
tem. Spoustu musí zvládnout rodiče… 
No a já pracuji s dětmi, jejichž rodiče na 
to nestačí. Zkoušela jsem snad všechny 
metody čtení, genetickou, analyticko-
syntetickou, Sfumato (tj. splý- 
vavé čtení), obrázkové čtení, aplikaci 

Včelka, prošla jsem všemi možnými 
školeními, konzultovala vše se svou 
sestrou-češtinářkou. No a neobvyklá 
témata se mi nějak vyhýbala. Musela 
jsem ale občas oprášit své znalosti 
ze „základky“, které člověk běžně 
nepoužívá.

Ty jsi, Magdo, vystudovala fo-
tografii a později herectví, teď jsi 
paní kavárnice a už pět let doučuješ 
s organizací Člověk v tísni. Můžeš 
prosím popsat, jak ses k doučování 
dostala a jaké byly začátky? 

Po přestěhování z Prahy do Frýdlantu 
jsem byla skoro rok bez práce, 
moc dobře vím, jaké to je, chodit 
na úřad práce, brát podporu, jak 
máš pocit, že jsi k ničemu. Pak mě 
kamarádka upozornila na inzerát, 
že liberecká pobočka Člověka v tísni 
hledá do svého týmu někoho, kdo  
na Frýdlantsku povede projekt  
„Na jedné lodi“, který vymyslela dobrá 
duše Frýdlantu Lucie Winklerová.  
Měla jsem za úkol oslovit školy, 
spolu s nimi vytipovat děti, které 
jsou ohroženy školním neúspěchem, 
oslovit jejich rodiny a začít s dětmi 
pracovat. Taky jsem musela sehnat 
dobrovolníky a postupně jim tyto 
děti „předávat“. Ale hlavně jsem sama 
jezdila do okolních měst a doučovala.

Když se vrátím k fotografování a 
herectví – hodí se ti někdy při práci 
s dětmi?

Nevím, jak fotografie, sama nemám 
ráda, když mě někdo fotí, takže „svoje“ 
děti nefotím, ale herectví mi pomáhá 
hodně. Nemám problém jim přehrát 
nějakou situaci, měnit hlasy, pitvořit 
se, přehánět… Jsem sice stydlivá 
(což mi nikdo nevěří), ale přebíjím 
to svou upovídaností. Vždycky se  

s dětmi hodně nasmějeme, jsou 
skvělé, uvolněné, přistoupí na mé  
kolikrát bláznivé nápady, na hru.

Co tě na doučování nejvíc baví?

„Moje děti“. To, jak se těší na doučová-
ní, jak nasávají informace jako houby, 
jak mě umí rozesmát, jakou mají 
fantazii. Ta přímá práce.

Co tě na něm naopak nejvíc „štve“?

Ta NEPŘÍMÁ práce. Ten „úřad“ – zapi-
sování, evidence, výkazy. Ale chápu, 
že to musí být.

Co podle tebe nejvíc oceňují děti, 
které doučuješ?

Smysl pro humor, že se při učení 
nasmějeme, že to „nehrotím“, že i 
chyba je dobrá a vůbec, že trojka 
je dobrá! Že je nehodnotím, 
nesrovnávám, neshazuji… Že zažívají 
úspěch.

Důležitými aktéry doučování 
(i když ne v hlavní roli, ta patří 
jednoznačně dětem) jsou rodiče 
dětí a jejich učitelé. Co myslíš,  
že nejvíc na doučování oceňují ti?

Rodiče určitě to, že někdo s jejich 
dítětem pracuje individuálně, vysvětlí 
mu to, co oni sami vysvětlit neumí. 
Že se mě můžou zeptat na cokoliv, 
když sami něčemu nerozumí. A není 
to jen učení a škola. A učitelé? Učitelé 
„mých“ dětí jsou rádi, že vědí o někom, 
kdo se s dítětem učí, a že se na mě 
můžou obrátit, když dítěti něco nejde, 
nebo se má psát „písemka“, hrozí jim 
propadnutí. Jsme spolu ve spojení jak 
telefonicky, tak přes e-mail.  
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Už zaznělo, že se dětem snažíš 
doučování všemožně oživit, aby 
je bavilo a aby si to, co se naučí, 
lépe zapamatovaly. Můžeš nám 
prozradit, jak to děláš?

Já nevím… Snažím se učení převést 
v zábavu. Z matematiky děláme 
detektivní případy, hledáme indicie, 
zkoušíme stylem pokus–omyl. Často 
jim oživuji matiku Hejného metodou, 
logickými hádankami, rébusy, 
soutěžíme spolu, hrajeme „vojnu“  
s kartami a přitom stále nenápadně 
počítáme. Hodně jim kreslím, když 
něco nechápou, v češtině si hrajeme 
se slovy, vysvětlujeme jejich významy 
a opět kreslíme, luštíme, hrajeme hry. 
Hodně si povídáme.

Za ty roky máš za sebou stovky 
hodin doučování, v nichž je spousta 

práce, ale taky jistě hodně radosti. 
Vzpomněla by sis na nějaké „veselé 
historky z doučování“ nebo něco, 
co tě zahřeje na srdci, když se 
dostaví únava?

Mě „hřeje u srdce“, že se děti 
stále na doučování těší (i po těch 
letech se mnou). Už víme, co jeden  
od druhého můžeme očekávat, že je 
nebudu nutit do něčeho, co nechtějí, 
že i když mi říkají „pančelko“, tak 
mě jako učitelku vlastně nevnímají. 
A veselou historku mám s jedním 
chlapečkem, který zaslechl, jak se 
rodiče bavili o tom, že by se chtěli 
odstěhovat do Kanady. Chvíli jsme si 
povídali, jak by to bylo skvělé, že by 
se naučil anglicky, poznal jiný svět, 
lidi, přírodu. Najednou zesmutněl a 
vážně se mě zeptal: „A, pančelko, jak 
mě budete doučovat?“ Na to jsem mu 
s vážnou tváří odpověděla, že to není 

problém, že za ním přijedu a budu  
u nich bydlet. Celý ožil a konstatoval, 
že v tom případě je všechno v po- 
řádku!

Moc děkuju za rozhovor a přeju  
co nejvíce spokojených dětí, které 
se k tomu, o čem jste si na dou- 
čování povídali a co jste se naučili, 
budou v životě rády vracet  
(a těch, které tě milerády ubytují 
u sebe doma, jen aby se mohly 
dál doučovat). A také učitele,  
kteří ocení, že se děti snaží a 
pracují na sobě i mimo školu.  
A v neposlední řadě vnímavé rodi-
če, kteří mají zájem o to, jak se 
jejich dětem ve škole daří, a snaží 
se jim pomoci.  

Magdy Křížkové se ptala  
Alice Chocholoušková z organizace 
Člověk v tísni
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Letní příměstské tábory 
2021 v Domě dětí a mládeže 
Frýdlant
O letních prázdninách jsme uskutečni-
li pět příměstských táborů za finanční 
podpory MAS Frýdlantsko, kterých se 
zúčastnilo celkem 85 dětí.

Tábory „PUTOVÁNÍ ZA POHÁD- 
KOU“ a „HROU ZA DOBRODRUŽSTVÍM“ 
byly plné výletů do Jizerských hor a 
okolí Frýdlantu, soutěží, doplňovaček, 
kvízů, her a různého tvoření. Na táboře 
„NA TÝDEN VĚDÁTOREM“ se děti sez-
námily s elektronickou stavebnicí 
BOFFIN, rozpohybovaly kostičky  
LEGA a pracovaly s PASCO cenzory. 
Navštívily IQ Landii v Liberci a vyzkou-
šely si množství fyzikálních pokusů. 
Na sportovním táboře „ZÁBAVNÉ 
SPORTOVÁNÍ“ se účastníci seznámili 
s různými sporty. Zahráli si například 
vybíjenou, brännball nebo discgolf. 
Vyzkoušeli si svoji zdatnost v trojboji, 
navštívili libereckou zoologickou za-
hradu a na frýdlantské rozhledně si 
opekli vuřty. Poslední tábor „FLÉTNOVÉ 
ROJENÍ“ byl ve znamení hudby, not a 
pohádek. Prostory našeho domu dětí a 
mládeže využila pro prázdninovou 
volnočasovou činnost také organizace 
Motyčkovic klika z.s., která zde rea-
lizovala dva příměstské tábory.

Jsme rádi, že se letní příměstské tábory 
podařilo v současné nelehké době 
zorganizovat, a už se moc těšíme  
na příští léto!   

Marcela Fialová a kolektiv lektorů  
DDM Frýdlant

ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant
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Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant

Liberecký kraj schválil kurz  
k dokončení základního vzdělání 
při SŠHL Frýdlant

Frýdlantský region patří v rámci Libe-
reckého kraje k oblastem, které jsou 
nejvíce postižené předčasnými odchody 
ze vzdělávání. V uplynulých čtyřech 
letech nedokončilo základní vzdělání 
průměrně 14 % všech žáků.

V současné době je možné absolvovat 
kurz k dokončení základního vzdělání 
pouze v Liberci na ZŠ 5. Května. Ovšem 
s ohledem na sociální vyloučení většiny 
žáků, kterých se problematika týká, bylo 
potřeba vytvořit dostupnější možnost 
k dokončení základního vzdělání, a to 
přímo ve Frýdlantu. Po dohodě s další-
mi aktéry v regionu jsme se domlu- 
vili, že naše škola je nejvhodnějším 
subjektem k realizaci tohoto kurzu. 

Realizace kurzu v našich prostorách 
účastníkům umožní seznámit se s mož-
nostmi studia na naší škole a věříme, že 
jsme schopni je i vhodně motivovat. 

V rámci pilotního ověření realizace kurzu 
budeme rovněž úzce spolupracovat 
s MAS Frýdlantsko, z.s. a jejich 
volnočasovým klubem Free-club tak, 
abychom s cílovou skupinou pracovali 
průběžně nejen v oblasti výukové, ale 
také osobnostní.

ORGANIZACE KURZU:

 Termín konání kurzu: 
 1. 10. 2021 - 30. 5. 2022

 Ukončení kurzu:  
 zkouška shrnující potřebné učivo,  
 pracovní portfolio účastníka

UČEBNÍ PLÁN:

 Odpovídá požadovaným výstupům  
 RVP pro 9. ročník.

 Výuka bude kombinovat prezenční  
 výuku ve škole, poznávací výlety a  
 online vzdělávání  

Ing. Miroslav Kudrna 
ředitel SŠHL Frýdlant
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Opět začínáme!
ZŠ Speciální

Je září a to je tradičně začátek škol-
ního roku. Prázdniny a dovolené 
skončily a naše škola, stejně jako 
všechny ostatní, 1. září otevřely své 
dveře pro školou povinné žáčky.  
V tomto školním roce jsme ale přivítali  
i děti, které ještě nečeká povinná 
školní docházka, nýbrž docházka  
do přípravného stupně základní školy 
speciální. Připravili jsme pro ně novou 
třídu a také novou paní učitelku a paní 
asistentku. Doufáme, že děti i rodiče 
budou s prostředím a péčí spokojeni, 
budeme se o to z plných sil snažit. 
Přejeme Alexovi, Markétce, Eliáškovi, 
Mariánkovi a Gabrielce krásný pobyt.

Během prázdnin byla v naší škole 
realizována oprava sociálního zařízení 
ve vilové budově jak pro žáky, tak 
pro dospělé, tak, aby odpovídalo 
moderním podmínkám. Dále došlo 
k rekonstrukci a opravě suterénních 
vstupních prostor a prostoru šatny, 
kterou využívá školní družina. Práce 
prováděla firma B&F spol. s.r.o., a 
byly financovány z rozpočtu města 
Frýdlant. Přikládáme několik fotografií 
z průběhu prací.

V přípravném týdnu pedagogové 
připravili všechny třídy a 1. září  
do lavic zasedlo 51 žáků 1. – 9. roč-
níku. Po nezbytném testování a  
za stanovených hygienických opatření 
se snad naplno rozběhne výuka tak, 
jak jsme běžně zvyklí. Bližší informa-
ce o aktuálních opatřeních, o řešení 
situací okolo covidu, případných 
karanténách apod. najdete vždy 
na webových stránkách školy a  
na Facebooku školy.

Od září se rozběhnou také aktivity 
v rámci projektu Šablony III – bude 
fungovat kariérový poradce pro 
vycházející žáky, čtenářský klub, 
doučování a budeme realizovat 
projektové dny. Chystáme se také  
na návštěvu liberecké iQlandie a  
jejích vzdělávacích programů, 
pokračovat bude náš ekologický 
projekt Jizerky známé i neznámé, 
takže nás čeká spousta výletů 
do přírody. Fotografie ze všech 
akcí s Vámi budeme sdílet na na- 
šem Facebooku.   

Přejeme krásné babí léto.

Za kolektiv pedagogů a žáků ZŠ 
speciální 

Mgr. Jaroslava Smolová 
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Selhání je lidské – Advaita, z. ú. 
Pracujete ve frýdlantské po-
radně pro závislosti. Máte 
pocit, že se v poslední době 
ve vaší práci něco změnilo? 
Vnímáte nějak dopad corona-
virové krize?

V poslední době se zvýšil zájem  
o naše služby. S předchozí krizovou 
situací však zatím souvisí jen několik 
případů, kdy někdo například přišel  
o práci a během delšího pobytu doma 
začal více pít alkohol, nebo pobýval 
moc dlouho u počítače a vybudoval 
si návyk. Čekám, že další lidé, kterým 
covid „pomohl“ do závislosti, teprve 
přijdou, protože stádia závislosti jsou 
různá a problém se závislostí je možné 
vidět až s narůstajícími problémy. 
Dříve, než to konkrétní člověk začne 
vnímat, to však často vidí jeho blízcí.  
I pro ně je naše služba určena.

A co vašim klientů pomůže  
k tomu, aby svůj problém viděli 
rychleji?

Rozhodnutí a pak důslednost. Opět 
to uvedu postupně: zaprvé, k samot- 
nému rozhodnutí udělat změnu často 
pomůže inventura ztrát, co člověk 
zažil, resp. co mu např. drogy vzaly, 
kolik toho prohrál apod. No a pak, 
když už se vydá na cestu změny, měl 
by si občas připomenout, co jsou pro 
něj priority – být živ a střízlivý a teprve 
pak to ostatní. 

Léčba závislosti většinou stojí na řá-
du, který člověk zavede do života. 
Komu se to daří, časem už nevidí jen 
odříkání a další utrpení, ale spatřuje 
tu výhodnost nového životního stylu, 
cítí radost a další emoce. Ze vztahu 
(hlavně vůči sobě), ze zdraví, z práce, 
koníčků apod.

A co když člověk zase selže? 
Vždyť i po deseti letech někdy 
není vyhráno.

Selhání je běžné, každý by si ho měl 
dovolit, nebo si ho alespoň připustit 
ve fantazii – nejsme roboti. Pak ale 
musím obnovit řád a vrátit se zpět 
na zdravější cestu, opět nastoupit 
léčbu, jít k lékaři apod. Čím dříve, 
tím lépe, neboť závislosti se daří  
v lidské nečinnosti a v takovém tom 
odevzdání se osudu.

S čím můžete vašim klientům 
pomoci vy?

V úvodu pomůžeme klientům 
především zorientovat se v jejich 
situaci. Někdy je opravu těžké vidět 
to, kde jsem a co potřebuji. Dále  
s nimi hledáme vhodný způsob léčby. 
Můžeme jim pomoci zprostřed- 
kovat léčbu ústavní, nebo mohou 
nastoupit do ambulantní léčby  
v našem zařízení.

Ještě poslední, praktická 
otázka: jak se k vám klienti 
dostanou?

Konzultace probíhají pouze na zák-
ladě objednání, je tedy nutné předem 
zavolat, nebo se objednat e-mailem. 
Spolupracujeme také s mnoha dalšími 
sociálními službami, takže je možné, 
že kontakt s námi může klientům 
zprostředkovat služba, do které již 
klient dochází.  

ADVAITA, z. ú. 
PORADNA PRO ZÁVISLOSTI 
FRÝDLANT

každé úterý 9–17 hodin 
Bc. Pavel Jäger 
tel. 732 315 469 
e-mail: frydlant@advaitaliberec.cz

CENTRUM 1407,  
ul. Míru 1407, Frýdlant

Kolektiv autorů ADVAITA, z. ú.
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Frýdlantští dobrovolní hasiči měli 
svou zástupkyni na mistrovství 
republiky dorostenců

Nikola Nováková si účast na Mistroství 
ČR vybojovala prvenstvím v krajském 
kole dorostu v požárním sportu, 
které hostila v sobotu 12. června 
2021 Poniklá na Semilsku. Tam ve své 
kategorii nenašla konkurentku. Spolu 
s ní reprezentovali Sbor dobrovolných 
hasičů Frýdlant na krajské soutěži  
v kategorii dorostenců i Jan Mráz, který 
nakonec skončil druhý a Jan Rajský, 
který obsadil šestou příčku.

Frýdlantští dobrovolní hasiči poslali 
letos na soutěže v požárním sportu 
i družstvo dorostenek, jeho cesta 
však skončila v okresním kole, které 
se uskutečnilo koncem května  
na městském stadionu v Liberci, když 
dívky obsadily čtvrté místo.

„Letošní sezóna byla pro všechny 
náročná. Kvůli koronavirovým vládním 
opatřením nebylo téměř vůbec možné  
na soutěže trénovat, dorostenci se vlastně 
před prvním závodem sešli na trénink 
jen dvakrát. O to víc si cením úspěchů, 
kterých ve svých kategoriích dosáhli  
Jan Mráz a Jan Rajský a pak samo-
zřejmě Nikola Nováková. Tím ale nechci  
v žádném případě nějak opomenout 
snahu družstva děvčat, která ze sebe také 
vydala maximum. Věřím, že příští rok  
už bude takový, jako všechny přechozí a 
budeme moci na závody zase normálně 
trénovat,“ shrnuje letošní sezónu trenér 
dorostu Sboru dobrovolných hasičů 
Frýdlant Jiří Kokta.   

mp 
Foto: SDH Frýdlant

Sedmnáctiletá Nikola Nováková z Frýdlantu reprezentovala v pondělí 5. července 2021 Sbor 
dobrovolných hasičů Frýdlant na Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu v moravském Zábřehu. 
V silné konkurenci nakonec v nejvyšší republikové soutěži v požárním sportu v kategorii starších 
dorostenek skončila na 12. místě.
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Křížovou cestu tvoří čtrnáct pilířko-
vých žulových zastavení, posazených 
do svahu Křížového vrchu. Na jejím 
začátku stojí kaplička, dále ji doplňuje 
studánka, poustevna, kříž a kaple 
Božího hrobu. Zbudována byla z pod- 
nětu děkana Johanna Friedricha 
Leubnera v roce 1737 a postupně 
doplňována. Ke zřízení křížové cesty 
pomohli také radní ve Frýdlantu  
Josef Adalbert Springholze, frýdlant-
ští občané Johann Heinrich Würfel, 
Johann Georg Pfeifer a Andreas 
Vielkind. Pořizovací náklady činily 199 
zlatek a 28 krejcarů. Kamenosochař-
ské práce stály 86 zlatek, zámečník 
Bernard Hampel získal za desky  
pro obrazy 36 zlatek a malíř Franz 
Herkner 31 zlatek a 5 krejcarů.
Jeho obrazy byly záhy renovovány 
Adalbertem Springholzem za 20 
zlatek. Jednotlivá zastavení byla opat-
řena křížky, které dodal Ignatz Arnold 
za 14 zlatek. 

Křížová cesta, Frýdlant  
Paměť v krajině Trojzemí, 100260207                                       Drobné památky Frýdlantsko 

Číslo památky: 05  Název památky: Křížová cesta, Frýdlant

Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších 
památek tohoto druhu v širším 
regionu. Jak vypadala, není však 
známo, neboť upadla na dlouhý čas  
v zapomnění a dochovalo se z ní 
pouhé torzo.

Současnou podobu získala křížová 
cesta v roce 2017, kdy proběhla její 
celková obnova. Pilířky zastavení a 
kříž byly znovu sesazeny, studánka a 
poustevna z velké části znovu 
vystavěny a kaple Božího hrobu 
vyčištěna a nabílena. Do kaplic 
zastavení byly umístěny obrázky 
zhotovené v dílně uměleckého smaltu 
ve Frýdlantu nad Ostravicí, jejich 
vrchol byl osazen kovovými křížky.  
Do úvodní kapličky byl instalován 
obraz Ježíše Krista v Getsemanské 
zahradě. Doplněny byly další chybějící 
kovové prvky (kříže a podobně). 

Křížová cesta (Via Dolorosa) zachycuje 
pašijový cyklus spojený s událostmi 
od odsouzení Ježíše Krista až po ulo- 
žení do hrobu, případně jeho zmrt-
výchvstání. Především v období 
Velikonoc křížové cesty ožívaly paši-
jovými pobožnostmi.   

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 
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Foto: Radek Petrášek

Umístění památky: 
1. zastavení WGS84 (GPS): N = 50°54‘59‘‘ E = 15°4.0‘44‘‘
2. zastavení WGS84 (GPS): N = 50°54‘59‘‘ E = 15°4.0‘44‘‘
3. zastavení WGS84 (GPS): N = 50°54‘59‘‘ E = 15°4.0‘44‘‘
4. zastavení WGS84 (GPS): N = 50°54‘56‘‘ E = 15°4.0‘42‘‘
5. zastavení WGS84 (GPS): N = 50°54‘55‘‘ E = 15°4.0‘40‘‘
6. zastavení WGS84 (GPS): N = 50°54‘56‘‘ E = 15°4.0‘45‘‘
7. zastavení WGS84 (GPS): N = 50°54‘55‘‘ E = 15°4.0‘43‘‘,  studánka WGS84 (GPS): N = 50°54‘55‘‘ E = 15°4.0‘45‘‘
 poustevna WGS84 (GPS): N = 50°54‘54‘‘ E = 15°4.0‘44‘‘
8. zastavení WGS84 (GPS): N = 50°54‘54‘‘ E = 15°4.0‘42‘‘,  Boží hrob WGS84 (GPS): N = 50°54‘55‘‘ E = 15°4.0‘43‘‘
9. zastavení WGS84 (GPS): N = 50°54‘52‘‘ E = 15°4.0‘40‘‘
10. zastavení WGS84 (GPS): N = 50°54‘52‘‘ E = 15°4.0‘40‘‘
11. zastavení WGS84 (GPS): N = 50°54‘53‘‘ E = 15°4.0‘40‘‘,  kříž WGS84 (GPS): N = 50°54‘53‘‘ E = 15°4.0‘39‘‘
12. zastavení WGS84 (GPS): N = 50°54‘53‘‘ E = 15°4.0‘39‘‘
13. zastavení WGS84 (GPS): N = 50°54‘53‘‘ E = 15°4.0‘38‘‘
14. zastavení WGS84 (GPS): N = 50°54‘54‘‘ E = 15°4.0‘38‘‘
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Varování 
obyvatelstva

    

 

HASIČI RADÍ OBČANŮM 

 
Jsou biokrby bezpečné? 

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

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

Několik základních rad pro bezpečný provoz biokrbu: 

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

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

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

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

v českém jazyce a dalšími údaji a výstražnými symboly. 

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

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

Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban 
oddělení prevence 
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Foto Pexels

A teď už jen pár rad, jak se chovat po zaznění varovného signálu Všeobecná výstraha:

• Co nejrychleji se ukryjte v budově (i tehdy, když jedete autem, zastavte a vyhledejte úkryt).

• Dejte přednost místnostem ve vyšších patrech, nezdržujte se ve sklepních prostorech.

• Uzavřete dveře a okna, vypněte větrání či klimatizaci, utěsněte ventilační otvory a prostory pod okny a dveřmi, 
např. použitím izolační pásky nebo deky.

• Nezdržujte se v blízkosti oken.

• Nezatěžujte zbytečně telefonní linky

• Poskytněte vlastní úkryt všem, kteří jej potřebují.

• Zapněte si rádio nebo televizi a sledujte další informace.

• Dbejte pokynů příslušníků zasahujících složek.

• Bez pokynu neopouštějte úkryt.

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

Slyšíte občas zvuk sirény a nevíte, 
co to znamená nebo co byste měli 
dělat? Máte pocit, že Vás „houkání“ 
obtěžuje a že je k ničemu? Pojďme si 
společně osvětlit význam varování 
obyvatelstva.

Varování obyvatelstva je prvořadým 
opatřením ochrany obyvatelstva. 
Jeho účelem je informování o 
hrozícím nebezpečí a předání 
informací o neodkladných opatře-
ních k zajištění Vašich životů 
a zdraví. K varování se využívají 
rotační a elektronické „mluvící“ 
sirény, místní rozhlasy, mobilní 
vyhlašovací prostředky (např. mobilní 
sirény, výstražná rozhlasová zařízení 
na vozidlech zasahujících složek). 
Dále může být varování provedeno 
přímo, varováním občanů příslušníky 
zasahujících složek a prostřednictvím 
rozhlasového a televizního vysílání.

K varování obyvatelstva slouží 
jeden varovný signál, a to „Vše-
obecná výstraha“. Vyhlašuje se 
kolísavým tónem sirény po dobu 140 
sekund. Kolísavý tón může zaznít 3x 
po sobě v tříminutových intervalech. 
U elektronických sirén, místních 
rozhlasů a mobilních sirén po zaznění 
všeobecné výstrahy následuje tís-
ňová informace o charakteru ohro-
žení (např. „Nebezpečí zátopové 
vlny“, „Chemická havárie“ „Radiační 
havárie“…). Všeobecná výstraha je 
vždy pokynem pro ukrytí v budovách 
a pro získání dalších informací o pří-
čině vyhlášení tohoto varovného 
signálu.

Další signály, které můžete slyšet, 
nejsou varovnými signály! Signál 
„Zkouška sirén“ slouží k ověřování 
provozuschopnosti varovného systé-
mu. Provádí se zpravidla každou 

první středu v měsíci v 12.00 hodin 
a je vyhlašována nepřerušovaným 
tónem sirény po dobu 140 sekund. 
U elektronických sirén po provedení 
signálu následuje informace: „Zkouš-
ka sirén“. Často pak můžete slyšet 
signál „Požární poplach“. Ten slouží 
ke svolání jednotek požární ochrany 
k výjezdu na zásah. Je vyhlašo- 
ván přerušovaným tónem sirény  
po dobu 60 sekund. U elektronické 
sirény napodobuje zvuk trubky:  
„HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ“.  
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Educa 2021

Hledáte tu pravou školu 
nebo práci? 
EDUCA WEEK nabídne všem věkovým 
skupinám zajímavé studijní a pracovní 
příležitosti i volnočasové aktivity, a 
to včetně tradičního veletrhu EDUCA 
EXPO, který se uskuteční ve dnech  
14. – 16. října 2021 liberecké v Home 
Credit Areně.  Ať už máte doma 
deváťáka a hledáte odpovědi, kde 
pokračovat ve studiu, nebo chcete 
najít tu správnou pracovní nabídku, 
EDUCA EXPO je pro vás tím pravým 
místem. I letos se představí více jak 
50 vystavovatelů z oblasti vzdělává-
ní a mnoho dalších s pracovními 
příležitostmi a praxemi v Libereckém 
kraji. Během 3 dnů se tak můžete  
setkat s většími i menšími zaměst-
navateli nejen z Libereckého kraje. 
EDUCA EXPO je tradičně pro všechny 
zájemce zdarma.

Myslíme i na předškoláky 
a školáky
Velkou novinkou letošního EDUCA 
WEEKu je doprovodný program 
EDUCA KIDS. S partnery akce jsme si 
pro vás připravili speciální přednášky, 
workshopy, slevy na vstupném a další 
doprovodné aktivity pro děti již od 5 
let. V tomto týdnu tak můžete mimo 
jiné navštívit ZOO Liberec, blíže poznat 
libereckou Technickou univerzitu, ale 
také získat svůj první čtenářský průkaz 
do Krajské vědecké knihovny v Liberci 
a mnoho dalšího. Výhody programu a 
zvýhodněné vstupy mohou uplatnit 
jen účastníci, kteří se předem registrují  
na www.educaliberec.cz. 

Nejen po celou dobu EDUCA WEEKu, 
ale až do konce února 2022 se také 

Ve dnech 11. – 17. října 2021 proběhne největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí v Libereckém 
kraji EDUCA WEEK. Letos poprvé se EDUCA WEEK stane součástí celého kraje s širokou nabídkou  
pro všechny věkové kategorie. Vyberte si program v rámci EDUCA EXPO, EDUCA KIDS, EDUCA ONLINE  
či EDUCA VISIT – každý u nás najde inspiraci a novinky z oblasti vzdělávání a pracovních příležitostí. 

bude konat EDUCA Online, která vám 
přinese aktuální informace týkající se 
studia, vzdělání a přijímacích zkoušek, 
ale i pracovních příležitostí a projektů, 
které má v nabídce Úřad Práce  
či EURES. Pro žáky posledních ročníků 
základních škol jsme také připravili 
unikátní koncept EDUCA VISIT,  
kdy se žáci mohou přímo podívat  
do vybraných společností v Libe-
reckém kraji a udělat si tak představu 
o pracovním provozu.

Kompletní informace naleznete  
na www.educaliberec.cz.  

EDUCA
WEEK
LIBEREC

EDUCALIBEREC.CZ

HLAVNÍ PARTNEŘI

POŘADATELÉ

Těšit se můžete na nové aktivity

EXPO VISITKIDS

11. — 17. 10. 2021
STUDIUM, VZDĚLÁVÁNÍ
PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI
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Workout Challenge Cup Vol. 2
V sobotu 10. července 2021 proběhl v prostoru Areálu volnočasových aktivit ve Strmé ulici ve Frýdlantu  
druhý ročník sportovní akce Workout Challenge Cup pro širokou veřejnost, na které si každý z nás mohl 
vyzkoušet svoji formu a poměřit si síly nejen s profíky, ale hlavně sám se sebou.

Druhý ročník této soutěže začal  
v brzkých ranních hodinách v sobotu 
10. července 2021, kdy se organizátoři 
akce, kteří se věnují práci s mládeží, 
jmenovitě Ceebius Gym, NZDM Cajk a 
Free Club, sešli na workoutovém hřišti, 
aby společně doladili formu tomuto 
sportovnímu areálu zde ve Frýdlantě.

Nejdříve se musel postavit stánek  
s občerstvením, který měla na starosti 
organizace Ceebius Gym, a stal se 
tak pomyslnou pumpou i rájem pro 
vyhladovělé sportovce i zvědavé ko- 
lemjdoucí. Ti se zprvu chtěli jen 
podívat na ta ranní bláznivá sportovní 
ptáčata, která se dobrovolně upsala 
na registrační listinu u vchodu areálu 
v disciplínách jako je běh se zátěží, 
klikování, dřepování, hrazda a v ne-
poslední řadě i silácké disciplíny jako 
je například mrtvý tah či bench press. 
Někteří se posléze sami stali těmi 
stejnými sportovními blázny a šli si 
nakonec své síly poměřit s dalšími 
účastníky závodu.

Tento druhý ročník byl unikátní  
v mnoha směrech. V první řadě 
veškerý zisk z akce byl věnován 
vážně nemocné dvanáctileté Julince 
z Frýdlantska, které alespoň trochu 
ulehčí nelehký životní úděl. Z daru 
bude zakoupena speciální postel  
s matrací a speciální zdravotní boty.

Druhou novinkou byla účast dvou 
celebrit ze světa sportu. Jednalo 
se o fightera Davida Vinše, našeho 
dvojnásobného mistra Evropy, 
sedminásobného mistra ČR v kick-
boxu, boxu a K1. Z cca 100 zápasů 
vyhrál 93x. Další celebritou byl 
kulturista Josef Podhrázský, který 
se může pochlubit úspěchy jako je  
1. místo v Pražském poháru v nejtěž-
ší kategorii nad 90 kg, 2. místo  
na Mistrovství ČR opět nad 90 kg,  
3. místo na Mistrovství ČR kategorie 

nad 40 let, 2. místo v Poháru Frenštát 
pod Radhoštěm a v roce 2019 nomi-
nace na evropské mistrovství.

David Vinš si na ukázku bojových drilů 
vzal svého svěřence, který předvedl 
s jedním z organizátorů boj téměř 
na „život a smrt“. Malí dětští možní 
budoucí fighteři měli oči na vrch 
hlavy. Nemohla chybět ani exhibice 
kulturisty pana Podhrázského, kde 
jsme všichni měli tu čest vidět, jak  
na člověku vypadá 98 % svalové 
hmoty. Obě ukázky stály rozhodně  
za to a bylo se sakra na co koukat.

Oba sportovci byli klenoty naší sou-
těže a přátelského klání. Předvedli 
nám, že opravdový borci jsou pokor- 
ní a skromní lidé, kteří rozdávají  
úsměvy a rádi předvedou svůj um i 
nadání širší veřejnosti i zde v našem 
pohraničí.

Oficiální start soutěže se udál v 9:30 
hodin.

Soutěžilo se ve 4 kategoriích:
I. kategorie - 6-9 let

II.  kategorie - 10-15 let

III. kategorie - 16-35 let

IV. kategorie - 36 let a výše:)

Soutěž měla dva závodní bloky. 

První blok se sestával z klasických 
disciplín:

Běhu, dřepu na minutu, kliků na mi- 
nutu, hrazdy u žen se jednalo  
o VIS na čas, muži a chlapci si dali 
shyby. Celému tomuto bloku se stal 
patronem a dohlížel na vše svým 
zkušeným okem David Vinš.

Druhý blok soutěže se nazval jak 
jinak než „Silák Frýdlantska“ a jeho 
patronem se nestal nikdo jiný než pan 
Podhrázský, který se ujal i názorné 
ukázky, jak mají tyto silové disciplíny 
vypadat. Soutěžní disciplíny jako 
je mrtvý tah a bench press se ujaly 
neskutečně. Stála se fronta na to, aby 
si téměř každý zkusil, jak moc je silný.

Naši benjamínci, kategorie 6-9 let, 
kde se nerozlišovalo pohlaví, si oběhli 
kolečko na workoutovém hřišti a sta- 
tečně dřepovali celou minutu a 
vzhledem k jejich mládí raději bez 
zátěže.

Poté se šli rádi občerstvit do stánku, 
kde na ně čekaly dobroty jako je 
oblíbený párek v rohlíku, „smažák“, 
hranolky, kuřecí steaky, iontové 
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nápoje, limonády, lízátka, kterým 
neodolalo jediné dítě. Za své 
obdivuhodné sportovní výkony si to 
také všichni zasloužili.

V kategorii druhé, která byla již 
rozdělena na dívky a chlapce, se 
bojovalo jako o život. Za dívky 
nastoupily dvě statečné slečny 
a zbytek mladých nadějných 
sportovních adeptek raději jen 
fandil. Jedna z dívek boj vzdala, a 
tak dokončila jedna jediná statečná 
mohykánka.

Třetí kategorie se sloučila se čtvrtou 
a boj to byl neskutečný. Klobouk dolů 
před výkony našich sportovců.

A kdo se v tomto sportovním klání 
vyšplhal až na bednu v jedno-
tlivých blocích a disciplínách? Zde 
je výsledková listina našich od-
vážlivců v prvním bloku soutěže:

I. Kategorie 6-9 let:

1. místo   Jakub Němec (7 let) běh 
 - 1:56 min  dřep za minutu - 48x

2. místo   Tomáš Horváth (9 let) běh 
- 2:02 min  dřep za minutu - 50x

3. místo   Sebík Turek (9 let)  běh - 
2:10 minut  dřep za minutu- 51x

II. Kategorie 10-15 let dívky

1. místo   Zdena Siváková (12 let)  
běh se zátěží 2,5 kg - 1:35 minut, 

 dřep se zátěží 2,5 kg za minutu - 47x, 
 klik (ženský) za minutu - 59x

II. Kategorie 10-15 let chlapci

1. místo   Vojtěch Patrman (15 let)  
běh se zátěží 5 kg - 1:15:48,   
dřep se zátěží 5 kg za minutu - 53x,   
hrazda shyby za minutu - 27x,   
klik za minutu - 52x 

2. místo   Marián Bužo (15 let)  běh 
se zátěží 5kg - 1:15:01,   
dřep se zátěží 5kg za minutu - 52x,   
hrazda shyby - 18x,  klik za minutu - 41x

3. místo   Daniel Dužda (14 let)  běh 
se zátěží 5 kg - 1:27 minut,   
dřep se zátěží  5 kg za minutu - 49x,  
hrazda shyby - 16x,  klik za minutu - 56x

III. Kategorie 16-35 let ženy

1. místo   Lucie Truhlářová (22 let)  
běh se zátěží 10 kg - 1:20min,   
dřep se zátěží 10 kg za minutu - 55x,  
klik ženský za minutu - 29x,  hrazda vis 
- 3:58 minut (tato závodnice se hrazdy 
ne a ne pustit!)

2. místo   Jája Kotláriková (31 let)  
běh se zátěží 10 kg - 1:35min,  dřep 
se zátěží 10 kg za minutu - 46x,  klik 
ženský za minutu - 42x,  hrazda vis - 
3:55 min

3. místo   Jana Hrehová (33 let)  běh 
se zátěží 10 kg - 1:43 min,   
dřep se zátěží 10 kg za minutu - 57x,  
klik ženský za minutu - 48x,   
hrazda vis - 3:00 min

III. Kategorie 16-35 let muži

1. místo   Jan Nemeš (16 let)  běh se 
zátěží 20 kg - 1:13 minut,   
dřep se zátěží 20 kg - 55x,   
klik za minutu - 71x,   
hrazda shyby - 24x

2. místo   Marek Bednář (35 let)  běh 
se zátěží 20 kg - 1:08 min,   
dřep se zátěží 20 kg - 57 x,   
klik za  minutu - 51x,   
hrazda shyby - 20x

3. místo   Filip Banyak (16 let)  běh se 
zátěží 20 kg - 1:18min,  dřep se zátěží 
20 kg - 45x,  klik za minutu -  44x,  
hrazda shyby - 36x
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neposadíme na zadek, ale makáme 
na sobě dál, nás v tento den spojil. 
Pomohli jsme malé slečně, která 
sportovat nikdy nebude. Dokázalo 
se vybrat neskutečných 18 075 Kč a 
to díky obrovské podpoře a iniciativě 
našich VIP hostů pana Vinše a pana 
Podhrázského. Cíl byl tedy více než 
splněn.

Velké díky patří ČČK, který se postaral 
o bezpečnost celé akce, aby žádný 
případný šrám nezůstal neošetřen, 
což si těsně před koncem soutěže 
mohli alespoň vyzkoušet na zalepení 
bolavého kolena a městu Frýdlantu 
za zapůjčení plochy, kde se toto vše 
mohlo v tento letní den udát.

Děkujeme jmenovitě Martině, Míše, 
Milošovi z organizace Ceebius Gym, 
že se postarali o naše hladová 
bříška, vyprahlá hrdla a dokázali 
nám opětovně napumpovat sílu 
do žil. Díky Lucce, Adélce, Pavle, 

Výsledky z druhého závodního 
bloku “Silák Frýdlantska“

Silák ženy

1. místo   Lucie Truhlářová (22 let)  
mrtvý tah s 50 % váhy - 40x,   
Bench Press s 50 % váhy - 35x

2. místo   Adéla Kučerová (14 let)  
mrtvý tah s 50 % váhy - 26x, 
Bench Press s 50 % váhy - 12x

3. místo   Jana Hrehová (33 let)  
mrtvý tah s 50 % váhy - 16x, 
Bench Press s 50 % váhy - 14x

Silák muži

1. místo   Marek Bednář (35 let)  
mrtvý tah s 75 % váhy - 101x, 
Bench Press s 75 % váhy - 15 x

2. místo   Pavel Kurka (31 let)   
mrtvý tah s 75 % váhy - 80x, 
Bench Press s 75 % váhy - 15x

3. místo   Jan Nemeš (16 let)   
mrtvý tah s 75 % váhy - 30x, 
Bench Press s 75 % váhy - 24 x

Celé sportovní klání se neslo v duchu 
fair play. Všichni zúčastnění si náležitě 
užili krásný letní den.

Sportovci si odnesli krásné medaile, 
poháry a diplomy, které jim pomo-
hou nezapomenout na den plný 
zážitků a krásných sportovních vý-
konů. O hodnotné ceny se postarala 
firma Isostar, jež poskytla spoustu 
výživových doplňků a za to jí patří náš 
velký dík.

Malých nadšených sportovců bylo 
tento rok opravdu hodně a doufáme, 
že příští rok se na start postaví ještě 
více chrabrých a udatných bojovníků, 
kteří vyhrají svůj boj sami se sebou 
a změří si síly v mnoha sportovních 
disciplínách.

To, co však bylo nejdůležitější, byl 
fakt, že sportovci ať už profesionální 
či amatérští, přišli podpořit malou 
nemocnou slečnu. Často si někteří 
při sportovních disciplínách sáhli 
na své fyzické dno. Sport, který nás 
učí disciplíně, pokoře, prohře, ale i 
přijmutí úspěchu, ze kterého se však 

které se dobrovolně účastnily akce 
a vypomohly celou akci nádherně 
zvládnout. Nesmíme zapomenout  
na naši kamarádku a zkušenou 
fotografku Míšu Schleiderovou a 
poděkovat jí za krásné fotky. A moc 
si vážíme účasti našich letošních  
patronů tohoto závodního klání 
pana Davida Vinše a pana Josefa 
Podhrázského, že si udělali čas a 
přišli podpořit celou tuto chvály-
hodnou akci v našem někdy bohem 
zapomenutém kraji.

Všem vám, kteří jste se účastnili 
této akce, ať už aktivně či pasivně, 
ze srdce DĚKUJEME!

Sportu zdar! Těšíme se na další ročník 
Workout Challenge Cup vol. 3!!!  

Bc. Lenka Kučerová  
Diakonie ČCE, NZDM CAJK Frýdlant
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Zprávy z fotbalového  
klubu Slovan Frýdlant
Oddíl kopané ve Frýdlantu je jedním 
ze sportovních oddílů s nemalou zák-
ladnou, ve kterém je registrováno 
celkem 201 členů, z toho je mládež  
do 18 let 129 členů a 72 členů dospě-
lých. V letošním roce jsme zaregistro-
vali do soutěží 4 mládežnická mužstva 
(mladší přípravka, starší přípravka, 
mladší žáci, starší žáci) a 3 mužstva 
dospělých. Zapojit se u nás mohou i ti 
nejmenší a to ve fotbalovém kroužku 
„Školička“. Tento kroužek je určen  
pro šestileté a mladší děti. Trénuje 
se vždy v pondělí a v pátek od 16:30 
hodin na umělé trávě.

Oddíl kopané využívá pro svou 
potřebu prostor umělé trávy u ZŠ Ma-
sarykova v Bělíkově ulici a zejména 
v letních podmínkách i tzv. spodní 
travnaté hřiště, které má pronajaté  
od města Frýdlant. V letošním roce  
došlo z důvodu personálních stavů 
ke spojení starších žáků Slovanu 
Frýdlant a SK Jiskra Višňová. Dále 
Slovan Frýdlant zapůjčil na začátku 

sezóny oddílu Jiskra Višňová 9 hráčů - 
dorostenců a tím pomohl ve Višňové 
zachovat tuto soutěž.

Dne 07. 8. 2021 fotbalistům Slovanu 
Frýdlant mužstvu „A“ i „B“ začala nová 
sezona 2021/2020. Pevně věříme,  
že tato sezóna se odehraje komplet-
ně a nedojde k jejímu přerušení tak, 
jak tomu bylo v sezóně 2020/2021, 
kdy hráči „A“ mužstva měli nakročeno  
k velmi pěknému přednímu umístění 
v tabulce. Pro letošní rok došlo navíc 
k posílení týmu, který hraje krajský 
přebor, kdy k nám přestoupili hráči 
Miroslav Kukla z Doks, Jiří Kumprecht 
ze Stráže pod Ralskem a Martin 
Stránský z Dolní Kalné. O ty nejlepší 
výsledky bude „A“ tým usilovat 
pod vedením nového trenéra Petra 
Horáčka z Liberce.

Dále nutno zmínit, že Slovan Frýdlant 
oddíl kopané spolupracuje na chodu 
mužstva s Ministerstvem školství, 
Krajským úřadem Libereckého kraje, 

městem Frýdlant a v neposlední 
řadě s okresním fotbalovým svazem 
v Liberci. To by mělo být zavedeno 
u každého takového spolku, který 
je organizován lidmi, kteří vše dělají 
ve svém volném čase a pro dobrou 
věc. Odměnou pro všechny, kteří se 
podílejí na organizaci a chodu oddílu 
ve svém volném čase, jsou fanoušci  
v hledišti a hlavně naši malí fotbalisté 
a fotbalistky, s nimiž prožíváme jejich 
radost z prvně vstřeleného gólu.

Prostřednictvím tohoto příspěvku by-
chom chtěli veřejnost nejen seznámit 
s chodem klubu, ale také informovat 
rodiče, že v novém školním roce 
proběhne nábor dětí, které si budou 
chtít vyzkoušet, jakým sportem je 
fotbal.  

Lubomír Kaplan 
místopředseda oddílu Slovan Frýdlant
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Okénko zastupitelů

Pojďte si hrát 
s hádankami.....
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Mgr. Milan Drechsler

Bc. Stanislav Kvapil

Ten čas letí - co přátelé?
Tak hlavně méně stresu,
pozitivní myšlení, pevné 

zdraví a u�ívejte.
 

Mějte se báječně

Přejeme rozzářený a pohodový 
 

podzim

2022 - 2026 "="  ???

K volbám jen s platným průkazem 
totožnosti
V pátek a v sobotu 8. a 9. října 2021 
proběhnou v České republice volby 
do Poslanecké sněmovny Parlamen- 
tu České republiky. Pokud chcete 
uplatnit své volební právo, musíte 
se volební komisi prokázat platným 
průkazem totožnosti. Ověřte si plat-
nost občanského průkazu nebo 
cestovního pasu raději už dnes! 
Alespoň jeden z těchto dokladů 
budete u voleb potřebovat.

Na vydání nového občanského 
průkazu nebo cestovního pasu 

je běžná lhůta 30 dní. Za rychlejší 
vydání dokladu (do pěti pracovních 
dnů - BLESK nebo do 24 hodin  
v pracovní dny – SUPERBLESK) je 
třeba si připlatit (za občanský průkaz  
do 5 pracovních dnů to je 500 Kč,  
do 24 hodin v pracovních dnech 
pak 1 tis. Kč). Hotové doklady si ne-
zapomeňte včas vyzvednout!

A pozor! Od 2. srpna 2021 po nabytí 
účinnosti nového zákona č. 269/2021 
o občanských průkazech, v pl. zn. už 
není možné vydávat občanské prů-

kazy s platností na jeden měsíc a to 
ani pro účely voleb!    

Mgr. Alena Švejdová 
vedoucí Kanceláře úřadu

Ilustrační foto 
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V obřadní síni radnice byli v červnu 
přivítáni noví občánci města

„V polovině června jsme mezi nové 
občánky města vítali děti narozené 
ještě v druhém pololetí minulého roku, 
protože vítání nemohlo kvůli pandemii 
koronaviru a vládním opatřením loni a 
letos až do května probíhat. Při tomto 
druhém vítání už došlo na děti narozené 
letos, i když dvě děti byly už loňské a 
rodiče je přivedli až na toto druhé letošní 
vítání proto, že na předchozí nemohli 
dorazit,“ uvedla matrikářka Městské-
ho úřadu Frýdlant Ivana Sitzberger.  
Každé z dětí dostalo kromě pamět-

ního listu také plyšovou hračku, 
maminky květinu. Děti i rodiče si 
pak odnesli z vítání i dárkový balíček  
od Městské knihovny Frýdlant, která 
se zapojila do projektu S knížkou 
do života. Ten má pomoci vzbudit  
u dětí od dětství zájem o knihy. Balíček 
obsahoval leporelo pro miminka a 
knihu pro rodiče. 

„Mezi občany města jsme tentokrát 
přivítali Dominika Scheidla, Zuzanu 
Altšmídovou, Zuzanu Pleskačovou, 

Matyáše Csemeze, Kryštofa Nawra-
tovitze, Emanuela Sebastiana Macka, 
Anetu Holečkovou, Stellu Budskou, 
Terezu Smolovou, Nikolase Milana 
Kroka a Tomáše Doležala,“ vypočí- 
tává v té době ještě starosta Frýdlantu 
Dan Ramzer. Dětem i jejich rodičům 
popřál zdraví, spoustu lásky a štěstí.

Příští vítání občánků proběhne, pokud 
to situace dovolí, teď v září.   

Jedenáct nových občánků města bylo v sobotu 26. června 2021 slavnostně přivítáno v obřadní síni 
frýdlantské radnice. Síly byly tentokrát téměř vyrovnané. Mezi nové občánky přivítal starosta města 
Dan Ramzer šest kluků a pět děvčátek.

mp 
Foto: Jaroslav Appeltauer
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V letním dvojčísle Frýdlantského 
zpravodaje jsme vám přály, abyste si 
užili prázdniny, dovolenou, zkrátka 
zasloužený odpočinek. Snad se 
naše přání vyplnilo v míře více než 
vrchovaté a do babího léta a dalšího 
školního roku vstupujete plni elánu a 
energie. 

Září je časem myšlenek na přicházející 
podzim a návratu nejen do škol, ale 
po dovolených i do našich domovů, 
na zahrádky. Je čas se zase uzemnit a 
vytvořit si kolem sebe útulný domov. 
Odpočívejte a věnujte se svým 
koníčkům a oblíbené zábavě, volné 
chvíle můžete zasvětit drobnému 
tvoření.

Co třeba něco pěkného vyrobit, uvařit 
nebo upéct? 

Inspiraci najdete  
v kreativních časopisech, 
které NOVĚ najdete  
v naší knihovně:

• Časopis Receptář je plný tipů a 
nápadů z nejrůznějších oblastí, které 
mohou pomoci vyřešit každodenní 
problémy! Tento měsíčník je nejstar-
ším a nejprodávanějším českým hobby 
magazínem. Je jakýmsi fórem kutilů a 
zahrádkářů, na němž si jeho čtenáři 
vzájemně vyměňují rady, inspirace a 
nápady z oblasti zahrádkářství, 
kutilství v dílně a v domácnosti, vaře-
ní, zdraví či chovatelství.

Knihomol 9 /2021  

• Krásný Rok je časopis, který slouží 
jako praktický průvodce životem 
nejen na venkově. Je upřímný, vtipný, 
osobitý a opravdový. Užívá si spo-
lečenský život na vesnicích i návrat  
k tradicím, obdivuje užitečná řemesla. 
Přináší inspirace pro bydlení i zahradu, 
objevuje zapomenuté dětské hry 
a připomíná to nejlepší z tradiční 
domácí kuchyně. A ze všeho nejraději 
představuje zvířátka s úsměvem!

• Krásný domov je sesterský titul 
časopisu Krásný rok. Tento nový 
lifestylový magazín nabízí náměty 
na harmonické bydlení. Jsou zde 
jak rady zkušených interiérových 
designérů, tak sezonní dekorace nebo 
rekonstrukce venkovských usedlostí.

• Časopis Rozmarýna je zaměřen 
hlavně na ženy, které chtějí samy 
tvořit své životní prostředí, životní 
styl a pěstují tvůrčí hobby. Časopis 
hledá inspiraci v kladných stránkách 
tradičního životního stylu a života  
v souladu s přírodou. Tento magazín 
pro všechny je plný kreativity.

• Rozmarýnka je nový časopis 
(nejen) pro děti. Přináší jednoduché, 
ale nápadité návody pro nejmenší, 
složitější postupy pro starší děti i tipy 
pro rodiče na vytváření originálních 
výrobků pro děti, ať jde již o inspiraci 
do pokojíčků, módní doplňky pro malé 
slečny, různě praktické vychytávky a 
podobně. Kromě bohaté nabídky 
postupů nabízí Rozmarýnka svým 
čtenářům také reportáže a rozhovory 
s inspirujícími osobnostmi tvořícími 
(nejen) pro děti. Nedílnou součástí 

časopisu je také karton s originálními 
vystřihovánkami, obrázky k dotvoře-
ní a omalovánkami pro děti i dospělé. 
Rozmarýnka je zkrátka časopis  
pro celou rodinu, je určen všem 
menším i větším dětem, rodičům, 
prarodičům, učitelům, vychovatelům 
i lektorům.

Na září připravila Městská  
knihovna Frýdlant DÁREK 
PRVŇÁKŮM K NÁSTUPU  
DO ŠKOLY, který bude  
ve znamení celoměsíční akce:

V ZÁŘÍ  
DO ŠKOLY  

I DO 
KNIHOVNY
REGISTRACE NOVÝCH 
DĚTSKÝCH ČTENÁŘŮ 

ZDARMA
Zároveň připomínáme, že v červnu 
při slavnostním pasování na čte-
náře dostali loňští prvňáčci poukaz  
na členství do Městské knihovny 
Frýdlant na r. 2021/22, které mají 
také ZDARMA.

Milé děti využijte této příležitosti 
a staňte se novými čtenáři naší 
knihovny.

V ZÁŘÍ DO ŠKOLY I DO KNIHOVNY

Jak bude vypadat září v knihovně?
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Na Vaši návštěvu KNIHOVNY se těší 
Dana Kurková a Radka Wittmayerová
knihovnice

Čestným čtenářským členstvím  
v Městské knihovně Frýdlant chceme 
ocenit naše věrné čtenáře za jejich 
dlouholetou přízeň. V pátek 20. 8. 
2021 jsme navštívily naši dlouhole-
tou a zároveň nejstarší čtenářku paní 
Drahomíru Krištofovou, která  
ve čtvrtek 19. 8. 2021 oslavila význam-
né životní jubileum, krásných 90. let. 
Při společném vyprávění a vzpomí-
nání jsme s ní strávily příjemnou 
hodinku u kávy. Obdivovaly jsme její 
vitalitu a zájem o dění kolem. 

Zároveň jsme jí popřály stálé a 
pevné ZDRAVÍ a poděkovaly za její 
dlouholetou čtenářskou přízeň.

Při této příležitosti nesmíme 
opomenout ani na další aktivní a 
dlouholeté čtenáře, kteří se letos stali 
jubilanty:

- Elfrum Lojková  
- Jiří Kaplan  
- Jaroslava Lesáková  
- Olga Krejčová  
- Božena Slováková  
- Věra Pavlíková 

Všem děkujeme za přízeň, kterou 
knihovně projevují, a přejeme 
pevné zdraví do dalších let.   

Městská knihovna Frýdlant uděluje
ČESTNÉ ČTENÁŘSKÉ ČLENSTVÍ
nejstarším a dlouholetým čtenářů

Frýdlantská knihovna podporuje nejen dětské čtenáře, ale nezapomíná ani 
na své věrné dlouholeté čtenáře.
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Václavské pochody - 46. ročník 
turistického pochodu

Trasy:  pěší 8 km, 15 km, 25 km, 35 km / cyklo 32 km, 50 km, 75 km / kočárková 4 – 5 km
Místo prezentace: náměstí T. G. Masaryka Frýdlant
Prezentace:   • trasy 35 km a cyklo 75 km: 7.00 - 8.00 hodin
  • trasy 25 km a cyklo 50 km: 7.30 - 8.30 hodin
  • trasy 8 km, 15 km a cyklo 32 km: 8.00 - 10.00 hodin
Start: náměstí T. G. Masaryka Frýdlant – průběžný od 7.00 do 10.00 hodin
Cíl: Frýdlantská rozhledna do 18.00 hodin
  (zde každý účastník obdrží Pamětní kartu a špekáček na opečení)
Startovné: děti do 15 let a EUROBEDS – 20 Kč, ostatní – 30 Kč
Občerstvení: na trase i v cíli
Kontakt: Michal Novák, mnovak@koop.cz, tel.: 607 604 854
Popis tras: http://www.ktf.cz

Frýdlant sobota 25. 9. 2021
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