
FRÝDLANTSKÝ
ZPRAVODAJ

ročník XXX| cena 5 Kč 10 2
0

2
1

Setkání s občany 
přineslo desítky 
podnětů
Desítky podnětů přineslo v září 
Setkání starosty a místostarosty 
města s občany v terénu. 
Diskutovali s občany na sedmi 
místech Frýdlantu. 
 Více na stranách 4, 5

Z frýdlantského  
chmele letos vznikají  
tři druhy piva
Tři druhy piva se vaří v pivovaru 
Albrecht z chmele, který byl prvního září 
očesán v prostoru naučné zemědělské 
stezky v Bělíkově ulici. Vzniknou piva 
Hospodář, Čeledín a Kočí.  
 Více na stranách 14, 15

Náměstí je  
vyčištěno  
od nedopalků
Dva kbelíky nedopalků posbírali 
v září pracovníci technického 
oddělení městského úřadu 
Frýdlant na náměstí. 
Udržujte zde čistotu!   
 Více na straně 3

Po roční pauze se v polovině září mohl ve Frýdlantu uskutečnit opět pravidelný Den IZS. Tentokrát však děti nesledovaly ukázky 
práce a techniku složek Integrovaného záchranného systému ČR na náměstí, ale v prostoru hasičské zbrojnice v Okružní ulici. 
Akce i přes nepřízeň počasí přilákala stovky předškolních i školních dětí, na které cílí.  Foto: mp



Milí občané Frýdlantu,

babí léto je zřejmě za námi, ale než přijdou 
listopadové ponuré dny, užijeme si ještě 
barevného listí a nefalšované podzimní 
nádhery. Podzim je ve Frýdlantu krásný. 

Září bylo hektické. Téměř každé pondělí a 
každou středu jsme se s vámi s místo-
starostou města Danem Ramzerem 
potkávali v místě, kde bydlíte, na Setkání 
starosty a místostarosty města s občany. 
Děkuji všem, kteří na setkání dorazili a 
nejen si vyslechli, co je ve městě nového, 
ale také nám dali podněty ke zlepšení 
života ve Frýdlantu. Více si o setkáních 
můžete přečíst v tomto zpravodaji, ale už 
tady vám můžu prozradit, že většina vašich 
stížností a přání byla vyslyšena a okamžitě 
řešena. Jen některé, jako třeba hřiště  
na Větrově, budou chtít více času a bude u 
nich záležet i na vůli zastupitelů. Čas, který 
jsme společně trávili v září debatováním a 
výměnou zkušeností, pro nás byl nesmírně 
cenný. Všechno totiž sami vidět nemůže-
me a vaše oči nám všem pomáhají, 
abychom žili ještě v krásnějším a čistějším 
městě.  

Co je ve městě nového v souvislosti s in- 
vestičními akcemi financovanými z roz- 
počtu města? Mnohé. Začalo se s rekon-
strukcí parkoviště v Husově ulici, které  
vyřeší problém s parkováním v této 
oblasti. V září bylo dokončeno parkoviště  
u Střediska sociálních služeb v Bělíkově 
ulici. Hotové jsou chodníky například  
v ulicích Jiráskova, Příčná a Lužická. Tím  
máme letos splněno,  co jsme si předsevzali 

v rámci revitalizace sídliště mezi ulicemi 
Fügnerova, Husova a Lužická. A sice 
chodníky ve vnitrobloku včetně schodů a 
zábradlí k bezpečnému pohybu chodců 
a parkoviště ve spodní části. Příští rok 
budeme pokračovat další částí, aby  
do dvou až tří let toto sídliště bylo komplet-
ně zrevitalizované, protože od 70. let 
minulého století se zde nic nového 
zásadního neudělalo.  

K naší radosti už máme konečně stavební 
povolení na parkoviště v ulici Lesní. 
To znamená, že se obyvatelé Lesní a 
nejbližšího okolí mohou těšit, že se zde 
se stavbou tolik potřebného parkoviště  
začne hned na začátku nové stavební 
sezóny v příštím roce.  

Život se nám v září sice nevrátil ještě úplně 
k předkovidovému normálu, ale přeci 
jen už připomíná o dost víc než loni život,  
na který jsme byli zvyklí. Znovu jsme mohli 
uspořádat Okurkiádu, mohl proběhnout 
Den IZS, pěší pochod Dobrodružná 
plavba, gymnazisté mohli zorganizovat 
charitativní běh v parku „Boříme bariéry“.  
Prostě naše spolky znovu ožily a začaly 
připravovat oblíbené akce pro své členy 
i veřejnost. Nesmírně nás to těší a držme 
si palce, aby pandemie opět nepřinesla 
nejrůznější omezení. Choďme proto  
na akce pořádané městem či spolky,  
do kina na filmy i divadlo, hrát fotbal, 
bruslit, jinak sportovat. Prostě žijme a 
radujme se z každého společného setkání, 
které teprve dává našemu životu ten 
správný náboj, protože ať si to přiznáme 
nebo ne, člověk je tvor společenský.    

Jiří Stodůlka 
starosta Frýdlantu
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Náměstí je vyčištěno  
od cigaretových nedopalků.  
Udržujte zde čistotu!
Dvacítka pracovníků technického 
oddělení Městského úřadu Frýdlant 
uklízela v pondělí 13. září 2021 ná-
městí T. G. Masaryka od nedopalků 
cigaret a dalších odpadků. Z náměstí 
vysbírali zaměstnanci technického 
oddělení a pracovníci veřejně pro-
spěšných prací dva kbelíky odpad-
ků a hlavně cigaretových „špačků“. 
„Apelujeme na všechny občany i 
návštěvníky Frýdlantu, aby udržovali 
pořádek na veřejných prostranstvích a  
k vyhození odpadků využívali odpad-
kové koše, kterých je jen na náměstí 
dohromady deset, tedy opravdu dosta-
tečné množství,“ říká starosta Frýdlantu 
Jiří Stodůlka.

Podotýká, že doma také nikoho 
nenapadne hodit nedopalek z ciga-
rety na zem. „Košů máme na náměstí 
dost na to, aby stačilo udělat pár 
kroků a nedopalek nebo odpadek  
do jednoho z nich hodit. Veřejný pros-
tor je společný, sdílíme ho všichni, 
pojďme si ho udržovat čistý a hezký,“ 

dodává Stodůlka. Sbírání nedopalků 
od cigaret zaměstnalo technické 
oddělení městského úřadu na zhru-
ba hodinu a půl. „To je čas, který 
by jinak naši pracovníci mohli trávit 
například sekáním trávy, úklidem jiné 
části města nebo údržbou majetku 

města,“ uzavírá starosta Frýdlantu. 

Ve městě to není první akce tohoto 
druhu, stejně muselo město vyřešit 
nepořádek na náměstí před šesti  
lety.  

mp
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Setkání starosty a místostarosty 
Frýdlantu s občany v terénu  
přinesla desítky podnětů

„Každé ze setkání proběhlo na jiném 
místě Frýdlantu a každé bylo jiné. 
Obyvatele trápí v každé části města 
trochu jiné problémy, stejných je 
vždy jen několik málo témat. Co mají 
ale všechna setkání od Větrova přes 
rozhlednu až po Albrechtice společné-
ho, je to, že nejvíce lidi trápí problémy, 
které se jich bezprostředně dotýkají  
v tom jejich domovském prostředí.  
Prostě v čem žijí, tomu dávají největší 
prioritu,“ říká starosta Frýdlantu 
Jiří Stodůlka. Lidé v Kodešově ulici 
tak nejvíce řešili potíže, které jim 
přináší rekonstrukce této ulice, 
lidé v Albrechticích zase problémy 
s neukázněnými řidiči na místní 
komunikaci nebo třeba možnost 
koupání v místní nádrži. Vedení města 
je za takové podněty velice rádo. 
„Dozvěděli jsme se o řadě problémů, o 
kterých bychom se jinak než při setkání 
tváří v tvář s občany asi ani nedozvěděli. 
A byla by to škoda, protože většinu z 
toho, co lidi trápí, dokážeme jednoduše 
vyřešit. Podobná setkání pro nás mají 
nezpochybnitelnou hodnotu, protože 
nám ukazují, s čím se lidé v jednotlivých 
částech města potýkají a jaké tam 
mají problémy,“ doplňuje starosta 
Frýdlantu. 

Většinu podnětů začali představitelé 
města bezprostředně po setkáních 
řešit. Jen několik málo z nich bude 
vyžadovat náročnější přípravu nebo 
je třeba nechat o nich rozhodnout 
radu města či zastupitele.
Vedle lokálních problémů a problémů 
jednotlivců se na setkáních se staro-
stou a místostarostou probírala i 
větší, společná témata. „Mezi takové 

Celkem sedm setkání s občany Frýdlantu na místech, která mají obyvatelé města blízko svého domova, 
absolvovali v září po dvou a půl leté přestávce způsobené pandemií koronaviru starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka 
a místostarosta města Dan Ramzer. Od obyvatel v jednotlivých částech města si během nich vyslechli, jaké 
cítí lidé ve svém okolí nedostatky nebo jaké mají nápady na vylepšení místa, kde žijí.
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patřil například veřejný pořádek. 
Řešili jsme pejskaře, kteří si neuklízejí 
po svých psech, nepořádek ve městě, 
bezpečnost. Bohužel v některých 
případech jsme i my na městě na řešení 
krátcí, jako třeba v případě nepořádku 
u obchodního domu Tesco, který je  
v soukromém vlastnictví, ač na maji-
tele neustále apelujeme“ vysvětluje 
místostarosta Frýdlantu Dan Ramzer. 
Dalším společným tématem řady 
setkání byly výkopové práce. „V sou-
časné době je opravdu město velmi 
rozkopané, ve městě pracuje ČEZ, Cetin, 
řeší se poruchy na vodárenské síti. Věřím 
ale, že na sklonku roku rozkopané ulice 
zmizí a město bude zase k řidičům 
přívětivé,“ dodává zároveň s žádostí  
o trpělivost. 

Ve shodě se starostou města Jiřím 
Stodůlkou pak závěrem apeluje  
na všechny občany města, kteří řeší 
nějaký problém a nemohou se dobrat 
jeho vyřešení. V případě, že budete 
mít problém, se kterými si nebudete 
vědět rady, ale se kterým vám může 
pomoci město, neváhejte a obraťte se 
na nás. Naše mailové adresy a čísla  
na mobilní telefony jsou na webu 
města, komunikujeme i přes messenger, 
Whatsapp, zprávy, maily. Nebojte se 
na nás obrátit hned a nenechávejte 
problémy neřešené, byť i kvůli tomu,  
že se s vámi nechce odpovědný člověk 
bavit. Ozvěte se nám a my vám po-
můžeme věc vyřešit. Čím dřív tak  
učiníte, tím dřív může váš problém 
zmizet. 

Na Setkání se starostou a místo-
starostou Frýdlantu přišly během 
sedmi setkání desítky lidí. Další 
podobnou tour po Frýdlantě chystají 
čelní představitelé města znovu  
na jaře, tedy v termínu, ve kterém se 
před koronavirovou epidemií konala 
pravidelně.   

mp
Foto: mp
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Frýdlantští podnikatelé darovali 
dětem do školky na závodní dráhu 
šestici motokár

„Zahrada školky v Sídlištní ulici prošla  
v minulém roce rekonstrukcí, jejíž 
součástí bylo i vybudování asfaltové 
silničky, jako závodní dráhy. Už když 
jsem jí po dokončení viděl, mě napadlo, 
že by bylo super k ní pořídit moto-
káry, protože má šmrnc závodního 
okruhu. Část dráhy vede z kopce, 
jsou tam zatáčky, vlevo je šikana.  
Je škoda na takové dráze jezdit jen  
na odrážedlech a tak jsem svůj nápad  
na zakoupení závodních aut řekl 
místním podnikatelům, kterým se tak 
zalíbil, že se ho rozhodli sami zreali-
zovat,“ říká starosta Frýdlantu Jiří 
Stodůlka.

Role koordinátora se ujal Zbyněk 
Šafránek z firmy FDL net. CZ s.r.o.  
„Ve školce jsme se nejprve informo- 
vali o tom, jaký počet motokár by 
byl ideální i z hlediska skladování a  
na tom jsme pak stavěli. Celkem se 
proto zakoupilo šest šlapacích motokár, 
každou pořídila jedna frýdlantská  
firma. Všechny jsou značky Mercedes, 
barvu jsme ale řešili individuálně. 
Motokáry jsou určené dětem od tří  
do sedmi let, mají posuvnou sedačku a 
volant lze nastavit do dvou poloh.  
Užijí si je proto menší i větší děti,“ 
říká Šafránek. Volant je také multi-
funkční, hraje písničky, či se jeho 
prostřednictvím dá troubit. Motokáry 
jsou pak opatřené ruční brzdou a 
bezpečnostním pásem.

Šest dětských šlapacích motokár předali koncem srpna dětem k užívání v mateřské škole v Sídlištní ulici 
frýdlantští podnikatelé. Autíčka doplnila asfaltovou závodní dráhu s dopravními značkami, kterou nechalo 
město Frýdlant na zahradě školky vybudovat loni. S nápadem na pořízení motokár přišel starosta Frýdlantu 
Jiří Stodůlka, autíčka dětem zakoupily frýdlantské firmy Autodíly Vážka, TOBIS s.r.o., FDL net.CZ, s.r.o.,  
Jatky Miroslav Prošek, EMJ s.r.o. a Enwer s.r.o. Zástupci většiny firem dětem do školky motokáry značky 
Mercedes sami přivezli.
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Jedna motokára přišla podnikatele v závislosti na barvě 
na 3 a půl až 4 a půl tisíce korun. „ Motokáry jsou pole-
pené, protože co by to bylo za závoďák bez reklamy. Mají 
také závodní čísla,“ dodává starosta Frýdlantu.

Čtyřem desítkám dětí doprovázených učitelkami a per-
sonálem školky předali motokáry za firmu Autodíly 
Vážka Jiří Paďour, za firmu Tobis Martin Tobiška,  
za firmu EMJ s.r.o. Jakub Krýcha, za společnost FDL 
net CZ s.r.o. Zbyněk Šafránek a za společnost Enwer 
s.r.o. Zbyněk Kubát. Po nezbytném přípitku už se děti  
na motokáry vrhly a na asfaltové dráze je s nadšením 
zkoušely. Těm, které ještě neměly v nohou takovou sílu, 
aby závodní auto do mírného kopečka dostaly šlapáním, 
s radostí pomohli kamarádi.   
mp
Foto: mp
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Den IZS v prostoru hasičské 
zbrojnice bavil i učil

Den IZS je ve Frýdlantě tradiční akcí. 
Dříve probíhal v areálu autokempu,  
od roku 2013 se pak pravidelně 
konal na náměstí T. G. Masaryka 
před radnicí. „Letos akce proběhla  
z technických důvodů v areálu hasičské 
zbrojnice v Okružní ulici a nikdo nebyla 
zklamán. Vše bylo perfektně připraveno, 
všechny složky se dětem skvěle věnovaly 
a ukázky byly opravdu zajímavé. Bylo 
skvělé sledovat, jak akce děti baví a jak 
se střídavě chtějí stát hasičem, policistou 
nebo záchranářem,“ říká s úsměvem 
starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka. Den 
IZS ve Frýdlantu připravil Sbor do-
brovolných hasičů Frýdlant ve spo-
lupráci s místním oddělením Policie 
ČR. „Za skvělou organizaci Dne IZS jim 
patři obrovský dík. Připravit podobnou 

akci není žádná maličkost,“ dodává 
starosta Frýdlantu. 

Během dopoledne byla pro návštěv-
níky připravena pětice ukázek. „Od-
dělení služební kynologie Skupina 
speciálních kynologických činností 
Policie ČR předvedla zadržení 
výtržníka s využitím služebního psa. 
Frýdlantští dobrovolní hasiči pak 
předvedli vyproštění osoby z hava-
rovaného vozidla, následovalo zadržení 
ozbrojeného pachatele eskortní zá- 
sahovou jednotkou Policie ČR. Prak-
tickou ukázkou bylo hašení požáru 
v domácnosti, kdy naši frýdlantští 
dobrovolní hasiči hasili olej hořící  
na pánvičce. Předvedli jednak špatný 
a životu nebezpečný postup hašení 
vodou, a pak také správný, kdy pánev 

uhasili mokrou utěrkou přehozenou 
přes ní. Následovala ukázka hašení 
hořlavých kapalin různými způsoby. 
Děti samy viděly, že se nemají hasit 
vodou, která vyvrhne hořící kapalinu 
z nádoby a může založit další požár, 
ale že je nejlepší použít práškový hasicí 
přístroj,“ vypočítává za Jednotku 
sboru dobrovolných hasičů Frýdlant 
Kamil Socha, který měl průběh akce 
na starost.

Den se složkami Integrovaného záchranného systému proběhl v pátek 17. září 2021 ve Frýdlantě netradičně 
v prostoru hasičské zbrojnice v Okružní ulici. Nabídl například ukázku vybavení a činnosti profesionálních  
i dobrovolných hasičů nebo městské a státní policie. Kromě toho byl návštěvníkům k dispozici i Tým silniční 
bezpečnosti nebo Český červený kříž. Profesionální hasiči byli zastoupeni Hasičským záchranným sborem 
Správy železnic, libereckou jednotkou, dobrovolní místním Sborem dobrovolných hasičů Frýdlant. Atmosféru 
dotvořila hudba Hradní stráže a Policie ČR. Akci si nenechaly ujít stovky lidí, především dětí z mateřských a 
základních škol, na které pořadatelé primárně cílí. 
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Akci navštívily i přes proměnlivé po-
časí stovky dětí. Loni byla tradice 
Dne IZS ve Frýdlantu koronavirovou 
pandemií a vládními opatřeními pře-
rušena. Letos už bylo možné na tradici 
znovu navázat. V příštím roce by se 
měla akce znovu vrátit na náměstí  
T. G. Masaryka před radnici.   

mp
Foto: mp
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Nové občanské průkazy  
vydávané od 2. srpna 2021  
mají už biometrické prvky
Od 2. srpna 2021 se vydávají*) stro-
jově čitelné občanské průkazy s bio- 
metrickými údaji, kterými jsou 
zobrazení obličeje a u občanů star-
ších 12 let i otisky prstů, uložené  
v nosiči dat. Tím se zajišťuje soulad  
s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) o posílení zabezpečení prů-
kazů totožnosti občanů Unie.

Občanské průkazy, o které je po-
žádáno 2. srpna 2021 a později, se 
liší od předchozího vzoru hlavně tím, 
že na přední straně v levém horním 
rohu je na modrém obdélníku v kruhu 
tvořeném dvanácti žlutými hvězdami 
uveden kód země. 

Nový zákon č. 269/2021 Sb. o občan-
ských průkazech, v pl. znění je účinný 
právě od 2. srpna 2021 a počítá  
s postupnou obměnou do této doby 
vydaných občanských průkazů. 

Dosud platné občanské průkazy 
budou platit do skončení jejich plat-
nosti, nejdéle do 3. srpna 2031. 

Pokud tedy má občan vydaný občan-
ský průkaz se strojově čitelnými 
údaji, ale bez biometrických údajů 
s dobou platnosti deset let, může  
s ním cestovat v rámci EU do konce 
jeho platnosti. To platí jak pro růžovo-
modré (polykarbonátová kartička ve-
likosti kreditní karty), tak pro zelené 
občanské průkazy. 

Občanské průkazy, které neobsa-
hují strojově čitelnou zónu (např. 
občanské průkazy typu „knížka“),  
musí být vyměněny do pěti let (plat-
nosti pozbývají 2. srpna 2026).

POZOR na automatické skončení 
platnosti OP!

Dle nového zákona o občanských 
průkazech dochází k zásadní změ-
ně! Automatické skončení platnosti 
občanského průkazu nastane uply-
nutím 45 dnů ode dne:

• ohlášení změny místa trvalého  
 pobytu
• nabytí právní moci rozhodnutí  
 o změně jména nebo příjmení
• nabytí právní moci rozhodnutí 
 o změně rodného čísla
• změny pohlaví
• změny rodinného stavu, pokud  
 je rodinný stav uveden  
 v občanském průkazu

Pokud se vás výše uvedené příklady 
týkají, pak pamatujte na včasné po-
dání žádosti o vydání nového občan- 
ského průkazu, neboť standardní  
lhůta pro vyřízení této žádosti (bez 
správního poplatku) je 30 dní.

Nově se také od 2. srpna 2021  
do občanských průkazů již nezapisují 
žádné tituly.

Více na: Sněmovna schválila nový 
typ občanských průkazů s biome-
trickými údaji - Ministerstvo vnitra 
České republiky (mvcr.cz)

Zlata Mauerová 
odbor kanceláře úřadu 
– občanské průkazy 
budova B, 1. patro, č. dv. 15 
tel. 488 886 503

*) Občanský průkaz je vydán datem, kdy 
byl vyroben v Praze ve Státní tiskárně 
cenin, s. p. a od tohoto data se počítá jeho 
platnost.  
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Nejvíce se líbil obrázek 
Fridolína s radnicí
Na začátku května se pracovnice 
Turistického informačního centra 
Frýdlant Jana Mrňávková zúčastnila 
ve 3. oddělení školní družiny Frýdlant 
projektového dne na téma „Moje 
město“. Děti se během něj dozvě-
děly, 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 byly až do 
konce prázdnin k vidění ve vestibulu 
radnice. A nejen to. Návštěvníci mohli 
hlasovat, který obrázek se jim nejvíce 
líbí a to jak osobně v Turistickém 
informačním centru, tak online na fa-
cebooku Turistického informačního 
centra. 

Z hlasování vyplynulo, že nejvíce se 
líbil obrázek skřítka Fridolína s rad-
nicí, kterého namalovali žáci Nikola 
Bělská, Hoang vu Van Long a Ondřej 
Wondrák. Výherci se mohou těšit  
na zaslouženou odměnu, která 
jim bude předána v průběhu října  
v Turistickém informačním centru  
v přízemí radnice.  

mp
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Okénko zastupitelů
Vážení občané Frýdlantu, 

jestliže jsme před rokem psali v tomto 
čase o naději návratu k běžnému 
životu, nyní již bohužel víme, že realita 
byla úplně jiná.  

Kvůli covidu se nemohlo uskutečnit 
pravidelné setkání měst s historic-
kým názvem Friedland a nakonec 
ani Valdštejnské slavnosti. Naštěstí 
se situace zlepšila natolik, že se, byť  
s drobnými zádrhely, mohla uskutečnit 
Letní Jazzová Dílna Karla Velebného 
i s účastí zahraničních lektorů a 
tradiční koncert na zámku byl diváky 
hodnocen jako jeden z nejlepších  
za posledních pár let. Za zmínku stojí 
i Noc kostelů, nebo TátaFest a říjnový 
Den architektury. Ve městě pokračují 
projekty jako jsou rekonstrukce ulice 
Kodešova, výstavba cyklostezky v ulici 
Bělíkova, rekonstruují se chodníky  
v ulicích Příčná a Lužická a obyvatelé 
sídliště v Husově ulici se mohou těšit 
na nové, větší parkoviště. 

Zbývá nám rok do konce volebního 
období. Zbylý čas využijeme k plnění 
toho, co jsme před volbami slíbili. 
Především jde o přípravu denního 
stacionáře pro seniory. Zabýváme se 
dostupností bydlení, spolupracuje-
me na přípravě strategie, sloužící  
k popisu současného stavu a kroků 
do budoucna. A pracujeme též  
na novém vizuálním stylu, jenž 
usnadní orientaci ve městě, na úřadě i 
webu. Momentálně nás čeká příprava 
rozpočtového provizoria na příští 
rok. Dohlédneme na to, aby město 
i v této nelehké době hospodařilo 
odpovědně, nezadlužovalo se a po-
čítalo s dlouhodobou udržitelností 
všech projektů. 

V neposlední řadě bychom Vás chtěli 
informovat o personální změně 
v našem Hnutí, která proběhla  
v červnu letošního roku. Na pozici 
zastupitele vystřídal p. Tomáše 

Lengála, který na rok vycestoval 
mimo republiku, p. Jakub Altšmíd, 
předseda frýdlantského členského 
klubu HNHRM. Tímto bychom chtěli  
p. Lengálovi poděkovat za svědo-
mitou práci, kterou v zastupitelstvu 
i jako předseda školského výboru 
odvedl. 

Ať nám všem slouží zdraví i v pod-
zimním nečase a volně se nám dýchá  
za Hnutí Nezávislých přejí: 

Jakub Altšmíd, 
Dobroslav Buřita a 
Jaroslav Vančura. 

Přijďte zavzpomínat na ředitele 
gymnázia Frýdlant Aloise Holase
Gymnázium Frýdlant a spolek SPRGF pořádají ve spolupráci s městem Frýdlant a  

za podpory absolventů školy vzpomínkový večer na ředitele gymnázia Aloise Holase. 

Setkání se uskuteční 22. října 2021 od 19 hodin v sále restaurace Beseda ve Frýdlantě. 

Akci doprovodí hudební seskupení Swingtet. 

Pokud máte k dispozici fotografie s p. Holasem a chcete se o ně podělit, 

zašlete je prosím v elektronické podobě na adresu gymnázia gymfry@gymfry.cz.

Mgr. Pavel Čumpelík

ředitel Gymnázia Frýdlant
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Osm desítek prvňáčků přivítali 
první školní den ředitel školy 
i starosta města

„V tomto školním roce jsme otevřeli čtyři 
první třídy. Na pracovišti v ulici Bělíkova 
máme 1.A, 1.B a 1.C, na pracovišti  
v Purkyňově ulici pak 1.E. Celkem 
do prvních tříd nastoupilo 81 dětí. Těší 
nás, že jsme je mohli s panem starostou 
opět přivítat v jejich první školní den a že 
to tentokrát bylo opravdu v ten oficiální 
první školní den. Loni jsme totiž museli 
kvůli koronaviru a nákaze ve škole 
začátek školní výuky na základní škole  
ve Frýdlantě o týden posunout. Jsme 
rádi, že tentokrát nás k takovému kroku 
nic nepřinutilo,“ říká ředitel ZŠ, ZUŠ a 
MŠ Frýdlant Petr Kozlovský.

Radost z toho, že tentokrát vše 
proběhlo, jak mělo, měl i starosta 
Frýdlantu Jiří Stodůlka. „Doufám, že i 
nadále půjde vše tak, jak jsme byli zvyklí. 
Především pak doufám, že se nebude 
opakovat situace z předchozích dvou 
školních roků, kdy běžnou prezenční 
výuku nahradila na dlouhé měsíce 
výuka distanční. Jsem přesvědčený, že 
se na vzdělání dětí podepsala nepříliš 
příznivě a zvláště ti nejmenší to měli 
opravdu těžké. Přeji dnešním prvňáčkům 
i jejich rodičům, aby oni tuto zkušenost 
nemuseli absolvovat. A vlastně všem 
žákům i studentům, protože kontakt  
s učitelem na živo při výuce prostě nelze 
ničím nahradit,“ podotýká starosta 
Frýdlantu.  

mp
Foto: mp

Celkem 81 prvňáčků usedlo 1. září 2021 v ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant do školních lavic. Nejmenší žáky přišel 
první den povinné školní docházky přivítat v jejich třídách ředitel školy Mgr. Bc. Petr Kozlovský spolu 
se starostou Frýdlantu Jiřím Stodůlkou. 
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Z frýdlantského chmele se letos 
uvaří piva Hospodář, Čeledín a 
nově i Kočí

„Nápad pěstovat na naučné země-
dělské stezce kromě jiných plodin i 
chmel, jsme s kolegou Jaroslavem 
Palarcem dostali vlastně už při jejím 
zakládání před pěti lety. Už tehdy 
jsme měli takový sen, že bychom z něj  
jednou uvařili školní pivo. A povedlo se, 
navíc se z česání chmele a následné-
ho vaření školního piva stává hezká 
tradice,“ řekl už dříve ředitel SŠHL 
Frýdlant Ing. Miroslav Kudrna. Stejně 
jako loni se hned po sklizni začal  
v pivovaru Albrecht vařit frýdlantský 
Hospodář 12° a Čeledín 11°. „Letos 
kromě těchto dvou piv uvaříme i 
třetí, který se bude jmenovat Kočí. 

Původně jsme zamýšleli, že to bude 
nealkoholické pivo, ale protože vzniká 
mimo hlavní sezónu, kdy poptávka 
po nealku klesá, bude nakonec 
alkoholický. Jeho stupňovitost bude 
od 14° do 18°. Ale přesné stupně se 
dozvíte až na konci října, kdy vstoupí 
do prodeje,“ doplňuje ředitel SŠHL. 
Všechna tři školní piva bude možné 
zakoupit jak v lahvích, tak stáčená  
v pivovaru Albrecht, bez kterého by 
nevznikla, a jen v lahvích pak také  
v prodejně školy v centru Frýdlantu. 
Česání chmele si v prostorách na- 
učné zemědělské stezky letos opět 
nenechal ujít ani starosta Frýdlantu  
Jiří Stodůlka, který chmel na frýd- 

lantské pivo pomáhá spolu s místo-
starostou Danem Ramzerem trhat 
každoročně, od prvního ročníku. 
„Mám opravdu radost, že se mi 
splnil můj tajný sen, a sice aby se  
z chmelobraní stala tradice. Věřím, že 
už získalo své pevné místo ve škole a  
v jejím kalendáři akcí. A těší mě také, 
že se neustále rozrůstá. Loni přibyla 
nová chmelnice, letos další pivo. 
Chmelobraní se tak dynamicky vyvíjí 
stejně jako celá škola, která pod ve- 
dením ředitele Miroslava Kudrny a  
jeho spolupracovníků jen vzkvétá,“ 
nešetřil chválou starosta Frýdlantu. 
Ještě jedna novinka provázela letošní 
ročník chmelobraní. „Zvolili jsme nové 

Už počtvrté se v prostorách naučné zemědělské stezky Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant 
(SŠHL) česal chmel. Ve středu 1. září 2021 u toho vedle zástupců školy, Libereckého kraje a pivovaru 
Albrecht nechyběli ani starosta města Jiří Stodůlka a místostarosta Frýdlantu Dan Ramzer. Z chmele, 
který očesali z odrůdy poloraný žatecký červeňák, nechává škola v pivovaru Albrecht uvařit opět 
pivo. Stejně jako loni dvanáctistupňového frýdlantského Hospodáře a jedenáctistupňového frýdlant- 
ského Čeledína. Letos nově pak i minimálně čtrnáctistupňového Kočího.
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datum. V předchozích ročnících jsme 
chmel česali poslední srpnový týden, 
letos jsme ho ale spojili se začátkem 
nového školního roku. To proto, že jsme 
na něj pozvali i naše nové prváky a 
jejich rodiče. Řekli jsme si totiž, že  
na navazování vzájemných vztahů 
mezi školou a rodiči není nikdy dost 
brzy a proč nezačít hned v první školní 
den. Velmi mile nás překvapilo, že se  
do chmelobraní opravdu zapojila řada 
z nich, patří jim za to velký díl. Věřím,  
že si na školním pivu na konci října  
nebo po třídních schůzkách a konzul-
tacích v listopadu o to více pochut-
nají,“ dodává ředitel školy Miroslav  
Kudrna.  
Šištice chmele se česačům podařilo 
z rostlin otrhat během hodiny a půl. 
„Chmelové šištice putovaly rovnou  
do pivovaru, kde byly vhozeny  
do kádí. Při chmelovaru vytváří právě 
ony v pivech Hospodář, Čeledín i Kočí 
hořkost, chuť a aroma,“ vysvětluje 
místostarosta Frýdlantu Dan Ramzer, 
který je vystudovaným agronomem. 
Tím, že se pivo vaří z čerstvého 
chmele, je jeho chuť rozmanitější a 
pivo je tak specifické a výjimečné. 
„Už teď se těším, až ho společně 
ochutnáme,“ dodává místostarosta 
Frýdlantu.

SŠHL letos uspořádala v prostoru 
naučné zemědělské stezky ještě 
jednu sklizeň. Tentokrát školního 
vína. „Sklidili jsme dvě odrůdy – rondo a  
biancu. Hroznů se ujala Česká za- 
hradnická akademie Mělník. Ve spo- 
lupráci s ní vznikne víno Střední  
školy hospodářské a lesnické Frýdlant,  
s označením Frýdlantské cuvée,“ uza- 
vírá ředitel školy Miroslav Kudrna.  

mp
Foto: mp
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Začátek nové 
volejbalové sezony
Náš volejbalový oddíl Vrtule Frýdlant 
letos uspořádal již 6. letní soustředění 
pro mladší a starší žačky. Letos jsme 
na konci srpna vyrazili do Lázních 
Libverda. Celkem 14 děvčat a 4 trenéři 
byli ubytováni na chatě Piktych a 
docházeli 2x denně na tréninky  
na blízké hřiště u základní školy. 
U všech holek byl vidět jasný 
výkonnostní posun a dobře jsme 
se připravili na nadcházející sezonu 
krajského přeboru jak mladších, tak 
starších žaček. V obou kategoriích 
máme jedno družstvo.

Krom volejbalu jsme také utužovali 
kolektiv. Hráli jsme různé hry, chodili 
na procházky a celý týden jsme si 
také zpestřili jízdou na koloběžkách 
přes Jizerky. Soustředění jsme mohli 
uspořádat také díky finanční podpoře 
Města Frýdlant a Libereckého kraje. 
Tímto oběma subjektům moc děku-
jeme.

V září jsme pak rozběhli tréninky  
v tělocvičně a také začala nová sezona 
mládežnických kategorií. Naše starší 
žačky vyrazily na svůj první turnaj 
tradičně do Varnsdorfu. Tam sice první 
zápas prohrály s Jabloncem „A“, ale 
ve druhém zápase si spravily chuť a 
zvítězily s Jabloncem „B“ 2:1. O týden 
později (již po uzavírce zpravo-
daje) pak na stejné místo vyrazily 
i mladší žačky. Výsledky sledujte  
na našich facebookových stránkách  
www.facebook.com/VrtuleFrydlant.
Všechny bychom chtěli pozvat na lis- 
topadové kolo krajského přeboru 
starších žaček, které se uskuteční  
v neděli 7. 11. 2021 v tělocvičně SŠHL 
Frýdlant v Bělíkově ulici.
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Další pozvánku pak přijměte  
na zápasy našich mužů, kteří  
mají domácí palubovku na stej- 
ném místě, tj. v tělocvičně SŠHL 
Frýdlant. 

Úvodní zápasy začínají vždy 
v 10:00 hodin, odvety pak obvykle 
45 minut po skončení prvního zá- 
pasu:

Sobota  16. 10.  Vrtule Frýdlant   x   Sokol Mnichovo Hradiště
Sobota  13. 11. Vrtule Frýdlant   x   Spartak Smržovka
Sobota  20. 11.  Vrtule Frýdlant   x   TJ Turnov
Sobota  27. 11. Vrtule Frýdlant   x   TJ Vysoké nad Jizerou
Sobota  11. 12. Vrtule Frýdlant   x   TJ Bižuterie Jablonec n/N

V této době si přejeme především to, 
aby se celá sezona odehrála.  

Za Vrtule Frýdlant
Matěj Drechsler, předseda spolku
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V klubu nalezl pomoc, 
podporu a pohodu
Pan M. (35 let) přišel do Klubu 
duševního zdraví v Poradním a set-
kávacím centru Frýdlant (POSEC)  
s tím, že si nedokáže udržet žádné 
zaměstnání. Po zkušební době se  
s ním zaměstnavatel vždy rozloučí. 
Přitom je pracovitý, úkoly dle svých 
slov plní do puntíku, leč to nestačí  
k tomu, aby si práci udržel. Mladý 
muž chce pracovat a osamostatnit se.  
Byt, který nyní sdílí s dalším člověkem, 
je pro něj jen dočasným řešením.

Klient pan M. projevuje známky lehčí 
demence, jeho celková konstituce je 
křehčí. Trpí epileptickými záchvaty, 
které se vracejí se stále větší intenzitou. 
Byl již několikrát hospitalizovaný,  
ale vždy byl propuštěn domů s tím, že 
se má šetřit a dodržovat medikaci.

Klient již od narození bojuje se 
svými hendikepy a přes všechna svá 
omezení, ať už zdravotní či psychická, 
dokázal vystudovat učební obor, 
který mu měl umožnit lepší pracovní 
zařazení a zajistit zaměstnání. Bohužel 
se časem ukázalo, že bez pomoci a 
podpory sociálních služeb to nepůjde.

Pan M. je jasným adeptem na zažádání 
si o status osoby zdravotně postižené 
(OZP).

Připravila jsem s ním žádost a objed-
nala návštěvy u obvodního lékaře a  
u specialistů. Doprovody byly v tomto 
případě nutností. Klient si neumí 
dobře poradit ve zcela běžných 
úkonech a velmi často nerozumí 
tomu, co je mu sdělováno. Stávám 
se tak překladatelkou do jeho řeči. 
Žádost je nyní úplná a pan M. čeká 
na vyrozumění od České správy so-
ciálního zabezpečení (ČSSZ).

Bude-li pozván k posudkovému lékaři, 
zcela jistě bude potřebovat doprovod. 
Klientovi musím vysvětlit, co vše se 
pro něj změní, až obdrží rozhodnutí 
od ČSSZ. Pokud se stane osobou 
zdravotně postiženou, bude mu ná- 
ležet taková pracovní pozice, která 
bude odpovídající jeho zdravotnímu a 
mentálnímu stavu. Zaměstnání si tak 
jistě udrží a zároveň mu možná bude 
přiznán i částečný invalidní důchod, 
který vylepší jeho finanční situaci. 

Klientovi pomáhám hledat dostupné 
bydlení. Nejvhodnější by bylo chrá- 
něné bydlení či samostatné bydlení 
s podporou terénní služby. Spolu-
pracujeme s organizacemi, které tyto 
možnosti nabízejí.

Bohužel vyplynulo na povrch, že má 
klient dluhy u zdravotní pojišťovny. 
Osoby s duševním a zdravotním 
hendikepem se totiž často dostávají 
do rukou lidí, kteří je mohou snadno 
zneužít. I díky změněné pracovní 
schopnosti by ale neměl být problém 
se domluvit se zdravotní pojišťovnou 

na splátkách či odpuštění dluhu,  
za který vlastně klient nemůže. Bý- 
valý zaměstnavatel za něj neodváděl 
pojištění. Naštěstí kvůli svému zdra-
votnímu stavu pan M. nepracoval  
u tohoto zaměstnavatele dlouho a tak 
měl vlastně štěstí v neštěstí, že jeho 
dluh u pojišťovny není příliš vysoký.

V klubu se pan M. kromě konkrétního 
řešení své situace vždy vypovídá ze 
svých smutků na duši a přijde na jiné 
myšlenky. Nyní se zdá být mnohem 
klidnějším a vyrovnanějším člověkem.

Ilustrační foto: POSEC, lk

Bc. Lenka Kučerová,
vedoucí Klubu duševního zdraví  
v POSECu, Havlíčkovo nám. 304. 

Klub je určen pro osoby postižené 
duševní nemocí nebo psychickou 
nepohodou a jejich blízké. Nabízí 
odborné provázení a konzultace, 
volnočasové aktivity, příjemně strá-
vený čas v každé pondělí od 9:30 
do 12:30 hodin, tel. 721 992 584, 
lenkafree@gmail.com  
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Čeští dobrovolní hasiči opět 
spolupracují s polskými

Projekt počítá od září do listopadu 
tohoto roku se třemi společný- 
mi setkáními, respektive cvičeními. 
Dvě proběhnou v Polsku, jedno  
ve Frýdlantu. „První setkání polských 
i českých sborů dobrovolných hasičů 
se uskutečnilo 18. září 2021 v Polsku  
v obci Bielawa Dolna. Jeho cílem byla 
výměna zkušeností v boji proti nemoci  
COVID 19 a zkušeností z požárních 
výcviků na české i polské straně. Druhé 
cvičení proběhne také v Polsku, tentokrát 
v Pieńsku, 16. října 2021. Půjde o cvičení 
v areálu základní školy a zúčastní se 
ho zhruba 120 osob z toho 98 přímých 
účastníků z řad hasičů. Cvičení bude 
obsahovat teoretické školení, praktické 
ukázky a demonstrační cvičení,“ říká 
za investiční oddělení Městského 
úřadu Frýdlant, které na projektu 
spolupracuje, Milan Kysela.  

Třetí cvičení se uskuteční 6. listopadu 
2021 na Státním hradu a zámku  
ve Frýdlantě a půjde o jednodenní 
mezinárodní taktické cvičení hasičů, 
zaměřené na hašení požáru v objektu 
historické památky. Této akce se bu- 
dou kromě dobrovolných hasičů  
z Polska a České republiky, zapojených  

Na projektu nazvaném „Nisa, Smědá, Oleška – řeky, které nás spojují (hasičská cvičení – zásah  
v budově historické památky)“ reg. č.  CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0002459 spolupracují nově čtyři 
sbory dobrovolných hasičů z Frýdlantska. Vedle Sboru dobrovolných hasičů Frýdlant jsou to také 
dobrovolní hasiči z Heřmanic, Kunratic a Dětřichova. Projekt, jehož součástí jsou školení a také 
taktické cvičení na státním hradu a zámku Frýdlant, je realizován ve spolupráci s polským Gmina 
Pieńsk. Českým partnerem tohoto polského vedoucího partnera je město Frýdlant.

do projektu, účastnit i další složky 
Integrovaného záchranného systé- 
mu ČR.

Mikroprojekt je financován z Evropské 
unie / Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj / Fondu mikroprojektů 
v Euroregionu Nisa, realizovaného  
v rámci programu Interreg V-A Česká 
republika – Polsko.  

mp
Foto: Hana Sochová
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ZŠ speciální, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace

Na školní rok 2021/2022 jsme se 
těšili, neboť je dalším přirozeným 
pokračováním našeho života. Co nás 
čeká, ještě dobře nevíme. Přejeme si, 
aby probíhal bez větších potíží, které 
nám všem způsoboval pouhým okem 
neviditelný „nepřítel“. Hodně toho 
však  záleží na nás. Budeme se proto 
snažit a podporovat navzájem. Naši 
žáci to potřebují. Od 1. října začíná 
činnost zájmových kroužků, nabízíme 
kroužek keramiky, hru na flétnu, zá-
bavnou vědu.

Čemu se chceme věnovat ve zvýšené 
míře, je dopravní výchova. Přes 
veškerou snahu o vzdělávání v této 
oblasti, výuce na dopravním hřišti, 
se stále častěji setkáváme s tím, že 
děti jezdí po Frýdlantu na kolech 
bez povinné výbavy, nedodržují 
pravidla silničního provozu. Často 
jezdí v protisměru, kličkují po ulicích, 
jsou nepozorné. Ohrožují tím nejen 
sebe, ale i ostatní účastníky provozu, 
chodce i řidiče. Apelujeme touto 
cestou na rodiče, aby se zajímali o to, 
co jejich děti ve svém volném čase 
dělají, zda mohou jezdit na silnici samy 
(děti nad 10 let) nebo musí zajistit 
jejich dohled způsobilou osobou 
starší 15ti let. Pro žáky připravujeme 
ve spolupráci s Policií ČR preventivní 
přednášku na toto téma. Dále máme 
objednán výukový program Týmu 
silniční bezpečnosti a budeme věřit, 
že si děti vše zapamatují a budou 
se dopravními předpisy řídit. Jejich 
bezpečnost je pro nás prioritou.

Náš projekt „Jizerky známé i 
neznámé“, o kterém jsme se již  
v minulosti zmiňovali ve svých 
zprávách, byl z důvodu proti-
covidových opatření  a uzavření škol 
prodloužen do letošního podzimu. 
Využili jsme krásné zářijové počasí a 
vyrazili jsme již po čtvrté do Chráněné 
krajinné oblasti Jizerské hory. Dne  
9. září jsme vlakem dojeli do Oldři-
chova v Hájích a podnikli turistickou 
cestu po naučné stezce Oldřichovské 
bučiny. Naučná stezka seznamuje  
s přírodními poměry a zajímavostmi 
nejzápadnější části Jizerských hor, 
která je součástí Národní přírodní 
rezervace Jizerskohorské bučiny. Žáci 
dobře zvládli náročný terén a došli až 
ke Sklanímu hradu. Cílem výletu bylo 
vzdělávání žáků, poznávání přírodní 
krásy, vzhledu chráněné krajinné 
oblasti, způsob chování v rezervaci, 
turistika. Cestou žáci přicházeli k infor- 
mačním tabulím, hleděli do kraso-

hledu a setkali se s lesní gorilou. 
Všechny krásy Jizerských hor jsme 
si společně fotili. Výsledkem jsou 
amatérské fotografie dětí i pedagogů, 
přesto ale vznikly velmi hezké záběry, 
o které se s Vámi, občany Frýdlant-
ska, rádi podělíme. Za pomoci pana 
Marka Sekáče, který nám fotografie 
vytiskl, a pracovníků městského 
úřadu připravujeme malou výstavu  
ve vestibulu radnice. Tato výstava 
bude instalována v nejbližší možné 
době a jste na ni srdečně zváni.   

Mgr. Jarmila Kesnerová
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Nabídka zájmových kroužků 
DDM na školní rok 2021/2022
Kroužky zahajují svoji činnost v týdnu 
od 4. 10. 2021. Přihlášku na kroužek 
najdete na webových stránkách školy 

www.zsazusfrydlant.cz, odevzdat ji 
můžete v kanceláři nebo do poštovní 
schránky DDM. O přijetí do kroužku 

bude zákonný zástupce informován 
na e-mailovou adresu uvedenou  
na přihlášce.   

p
o
n
d
ě
lí

Florbal Kolář Václav 7. - 9. tř. Po 14:30 – 15:30 Pur. tělocvična 500 Kč

Florbal Kolář Václav 4. - 6.tř. Po 15:30 – 16:30 Pur. tělocvična 500 Kč

Judo Mgr. Sýkora Petr mladší Po 15:00 – 16:15 Běl. 2. patro stará budova 500 Kč

Judo Mgr. Sýkora Petr starší Po 16:25 – 17:40 Běl. 2. patro stará budova 500 Kč

Judo Mgr. Sýkora Petr Po 17:40 – 18:00 Běl. 2. patro stará budova 100 Kč

Sportovní hry 1. - 6. tř. Po 13:15 – 14:30 Pur. tělocvična 500 Kč

Šachy Mgr. Buřita Dobroslav 1. - 9. tř. Po 15:00 – 16:30 DDM suterén 500 Kč

Kreativní dílna I. Bc. Tomančáková Vladimíra Dis. 1. - 4. tř. Po 14:00 – 15:00 DDM ateliér 600 Kč

Kreativní dílna II. Bc. Tomančáková Vladimíra Dis. 5. - 9. tř. Po 15:00 – 16:30 DDM ateliér 600 Kč

Školička I. Hihlánová Jaroslava MŠ Po 16.00 – 17.00 Pur. učebna 500 Kč

ú
te

rý

Myslivost a ochrana přírody Ing. Bc. Wudyová Zuzana 1. - 9. tř. Út 16:00 – 17:00 DDM suterén 500 Kč

Keramika Černá Ondřejka 1. - 3. tř. Út 13:00 – 14:30 DDM keramická dílna 700 Kč

Keramika Černá Ondřejka 4. - 6. tř. Út 14:45 – 16:15 DDM keramická dílna 700 Kč

Keramika Černá Ondřejka 7. - 9. tř. Út 16:30 – 18:00 DDM keramická dílna 700 Kč

Vaření Svobodová Kateřina 3. - 5. tř. Út 15:00 – 16:30 DDM kuchyňka 500 Kč

Zašívárna Richtrová Kateřina 6. - 9.tř. Út 15:00 – 16:30 DDM ateliér 600 Kč

Robotické hraní I. Fialová Marcela 2. - 4. tř. Út 14:00 – 15:00 DDM učebna pod střechou 500 Kč

Robotické hraní II. Fialová Marcela 2. - 4. tř. Út 15:00 – 16:00 DDM učebna pod střechou 500 Kč

Školička II. Hihlánová Jaroslava MŠ Út 16.00 – 17.00 Pur. učebna 500 Kč

s
tř

e
d
a

Výtvarné činnosti Jalovičárová Alena 1. - 5. tř. St 15:00 – 16:30 DDM ateliér 600 Kč

Konstrukce a robotika I. 5. - 9. tř. St 15:00 – 16:30 Hus přírodovědná učebna zdarma

Robotické hraní III. Fialová Marcela 2. - 4. tř. St 13:45 – 14:45 DDM učebna pod střechou 500 Kč

č
tv

rt
e
k

Rybářský kroužek Mikoláš Jiří 1. - 9. tř. Čt 16:00 – 17:00 DDM 500 Kč

Turistický kroužek Svobodová Kateřina 1. - 9. tř. Čt 15:00 – 16:30 DDM 1.patro 500 Kč

Tvořivé ruce Fialová Marcela 3. - 6. tř. Čt 15:00 – 16:30 DDM ateliér 600 Kč

Zábavná věda 4. - 5. tř. Čt 14:00 – 15:00 Hus přírodovědná učebna zdarma

9.tř. Čt 17:00 – 19:00 sál Beseda 700 Kč

kondiční trénink 
pro zájemce

Mgr. Močárková Jana                
Mgr. Passler Marie

Navrátil Jakub                    Fialová 
Marcela

zámecký rybník  suterén 
DDM

Mgr. Stanková Šárka                
Mgr. Passler Marie

Kroužek společenského 
chování a tance

Fialová Marcela                
Svobodová Kateřina

Vedoucí DDM Marcela Fialová
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SŠHL Frýdlant

Nový školní rok jsme letos slavnostně 
zahájili v prostorách naučné země-
dělské stezky. Za účasti radních 
Libereckého kraje Dana Ramzera a 
Václava Židka, kompletního peda-
gogického sboru, ale především 
před zraky rodičů a známých 
jsme přivítali žáky, pro které byl 
tento den opravdovým svátkem.  
Po slavnostním zahájení, testování 
a tradičním rituálu ve třídách násle- 
dovalo chmelobraní, které se už po-
čtvrté odehrálo v prostorách naučné 
zemědělské stezky. U toho vedle 
zástupců školy, Libereckého kraje 
a pivovaru Albrecht nechyběli ani 
starosta města Frýdlant Jiří Stodůlka 
a místostarosta Frýdlantu Dan 
Ramzer. Z chmele, který byl očesán  
z odrůdy poloraný žatecký červeňák, 
nechává naše škola v pivovaru 
Albrecht uvařit opět školní pivo. 

Stejně jako loni dvanáctistupňového 
frýdlantského Hospodáře a jedenácti-
stupňového frýdlantského Čeledína. 
Letos nově pak i minimálně čtrnácti-
stupňového Kočího. Celý den pro-

Zahájení školního roku 2021/2022
bíhal před kamerou České televize. 
Všem žákům přejeme, aby pro ně 
letošní školní rok byl úspěšný a stal 
se dobrým stavebním kamenem  
pro jejich vzdělání.   

Zaměstnanci SŠHL Frýdlant

Podívejme se pod pokličku školního 
výrobku, který získal ocenění v ka-
tegorii masné výrobky, Výrobek 
roku Libereckého kraje 2021. Jde o 
takzvanou „vepřovku“ nazvanou 
Učňovské vepřové maso.  
Učňovské vepřové maso odkazuje  
na to, že jej vyrábějí žáci oboru řezník-
uzenář přímo na naší střední škole  
ve Frýdlantu a to od 4. ledna 2021.

Popis výrobku: Vepřové maso tepel-
ně opracované, masný výrobek –
polokonzerva. Jemné libové vepřové 
maso s příjemným aroma ve skle.

Složení (procentuální zastoupení su-
rovin a přísad, jejich původ):
Vepřová plec – 90,5% (místní), vepřová 
kůže – 6% (místní), sůl – 1,6% ČR, pepř 
mletý černý – 1,8% ČR, kmín drcený – 
0,1 % ČR.

Učňovské vepřové maso získalo ocenění 
Výrobek roku Libereckého kraje

Vliv na zdraví: Bez použití konzervan-
tů a separátů. Vždy se používá čerstvé 
kvalitní maso místní produkce.  
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Občanská kronika
srpen 2021

Lenka Straková
Jarmila Gruberová

Úmrtí
Sofie Tkáčová
Kristýna Jarošová
Valentina Mária Grebeníčková
Vojtěch Martínek
Sára Veselá
Petr Berenreiter

Narození Sňatky
Pavel Zahradník  +  Markéta Novotná
Jaroslav Stehno  +  Lenka Porubská
Jan Mertl  +  Alena Kopřivová
Nikolas Kanaloš  +  Viktória Beňová
Dominik Ponc  +  Marie Kováčová
Josef Šteigr  +  Dagmar Hofmanová
Michal Matějič  +  Eva Rydvanová
Kamil Mateusz Gwizd  +  Denisa Ovcharovičová
Marek Šolta  +  Denisa Henneberková
Radim Popovič  +  Alena Červinková

SŠHL Frýdlant

Školní prodejna je od 7. září opět 
v provozu! Otevírací doba školní 
prodejny je:

Pondělí až čtvrtek: 8:00 - 16.00 hodin, 
pátek: 8:00 - 15:00 hodin. 
K prodeji jsou tyto naše výrobky: 
sekaná, tlačenka, školní klobásy, ve-
přové maso - školní polokonzerva, 
která získala ocenění Výrobek Libe-
reckého kraje, housky, žitný chléb, 
školní koláče, šátečky, ale také 
regionální výrobky. Budete-li mít 
cestu, zastavte se za námi.  

Ing. Miroslav Kudrna
ředitel Střední školy hospodářské a lesnické 
Frýdlant

Nová otevírací doba školní prodejny

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | říjen 2021

23



HASIČI RADÍ OBČANŮM
Aby u nás nehořelo 
– spalinové cesty

    

 

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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Babí léto a následné měsíce, s sebou 
přinášejí pokles teplot, a leckdo  
z nás si pak rád zatopí v kamnech 
či v krbu. Idylka je to kouzelná, ale 
aby zůstala zachována po celou 
topnou sezónu, je důležité věnovat 
čas údržbě a kontrole spalinových 
cest včetně spotřebičů paliv. Požár 
vzniklý na základě lidské nedbalosti, 
úzce související s technickým stavem 
komínu a způsobem topení, je totiž 
velmi častým jevem.

Abychom požáru předešli, je nutné 
zajistit řádný stavebně technický stav 
komínů (zpravidla svislá konstrukce  
s jedním nebo více otvory, které slouží  
k odvodu kouře z tepelných spotře-
bičů) a kouřovodů (roura spojující kam- 
na s komínem) s připojenými tepel-
nými spotřebiči. 

Zásady požární bezpečnosti při pro-
vozu komínů a spotřebičů paliv jsou 
pro fyzické osoby, podnikající fyzické 
osoby i pro právnické osoby obsaženy 
v ustanovení § 43 - 47 zákona  
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a 
vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění 
kontrole a revizi spalinové cesty. 
V souladu s uvedeným nařízením 
si každý musí počínat tak, aby  
při provozu komína a kouřovodu  
(dále jen „spalinová cesta“) a spotře-
biče paliv nedocházelo ke vzniku 
požáru. Provoz spalinové cesty se 
považuje se vyhovující z hlediska 
ochrany zdraví, života nebo  
majetku osob, jestliže se čištění, 
kontrola a revize spalinové cesty 
provádí způsobem podle tohoto 
zákona.

A kdo a kdy tedy provádí 
kontrolu, čištění a revizi?

• Kontrolu a čištění spalinové cesty 
může provést pouze osoba, která je 
držitelem živnostenského oprávnění  
v oboru kominictví (kominík).  
Kontrola a čištění spalinové cesty se 
provádí ve stanovených lhůtách, které 
jsou závislé na druhu paliva a výkonu 
připojeného spotřebiče. Svépomocí 
lze provést pouze čištění spalinové 
cesty, k níž je připojen spotře- 
bič na pevná paliva o výkonu  
do 50 kW včetně, a čištění spali- 
nové cesty, která slouží pro odvod 
spalin od náhradních zdrojů 
elektrické energie (dieselagre- 
gáty).  O provedené kontrole  
spalinové  cesty musí kominík 
vyhotovit Zprávu o provedení  
čištění a kontroly spalinové cesty. 
Pokud čištění prováděla svépomocí 
podnikající fyzická osoba nebo 
právnická osoba, musí o tomto čištění 
učinit písemný záznam.

• Revizi smí provádět držitel profesní 
kvalifikace kominík – revizní technik 
spalinové cesty. Zda má dotyčná 
osoba příslušnou kvalifikaci si lze 
ověřit na stránkách MV GŘ HZS ČR: 

https://aplikace.hzscr.cz/revizni-
technik-spalinovych-cest/. 
O jejím výsledku vyhotoví Zprávu  
o revizi spalinové cesty, jejíž nedílnou 
součástí je Technický protokol revize 
spalinové cesty. Revize musí být pro-
vedena vždy před uvedením nové 
spalinové cesty do provozu nebo 
po každé stavební úpravě komínu, 
při změně druhu paliva připojeného 
spotřebiče paliv, před připojením 
spotřebiče paliv do nepoužívané 
spalinové cesty, před výměnou nebo 
novou instalací spotřebiče paliv 
(výjimka uvedena ve vyhlášce), 
po komínovém požáru, při vzniku 
trhlin ve spalinové cestě, jakož i  
při vzniku podezření na výskyt trhlin 
ve spalinové cestě.

• Lhůty k provedení jsou uvedeny 
v příloze č. 2 vyhlášky č. 34/2016 Sb. 
o čištění, kontrole a revizi spalinové  
cesty:
https://www.hzscr.cz/clanek/
cisteni-kontrola-a-revize-
spalinovych-cest.aspx

Po údržbě spalinových cest nám 
ještě zbývá zaměřit se na další článek 
vytápění, kterým je spotřebič paliv, 
tzn. topidlo (kotel, kamna).
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Hasiči radí, co je nutné dále dodržovat, abychom předešli případnému požáru:

• Správnou instalaci a údržbu topidel. Vždy se řídit návodem výrobce, v žádném případě  
 neinstalovat topidla  bez odborné pomoci.
• Bezpečnou vzdálenost topidla od dalších předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí a  
 podlahových krytin.  Zajistit kvalitní tepelnou izolaci a ochrannou nehořlavou podložku  
 pod topidlo.
• Dostatečné odvětrávání topidla (prevence otravy).
• Použití druhu paliva určeného pro dané topidlo (nepoužívat odpad z domácnosti).
• Bezpečné nakládání s žhavým popelem (nechat vychladnout a pak umístit do nehořlavých  
 nádob které jsou  neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné vzdálenosti  
 od hořlavých látek).

Nezapomeňte, prevence je řešení, které se vyplatí!.  

autor: kpt. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje

FRÝDLANT 

97.4 FM | R-LBC 
liberec.rozhlas.cz |  
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V obřadní síni radnice byli slavnostně 
přivítáni letošní prvňáčci

„Vítání prvňáčků na frýdlantské radnici 
má dlouholetou tradici, která dětem 
začátek povinné školní docházky 
zpestřuje. Řada z nich je totiž v krásné 
obřadní síni poprvé. Další už jí znají 
například z vítání svých sourozenců 
mezi občánky nebo třeba ze svatebních 
obřadů svých blízkých. Nicméně všechny 
děti si tuto slavnost užívají, je pro ně ně- 
čím novým,“ říká místostarosta Frýd-
lantu Dan Ramzer. Ten letos v obřadní 
síni přivítal děti z 1.E, děti z 1.A, 1.B a 
1.C přivítal starosta města Jiří Stodůlka.  
„V roli hostitele prvňáčků na radnici 
jsem byl premiérově, moc se mi ale líbí. 
Práce s dětmi je úžasná a je to radost,“ 
usmívá se starosta. 

„V obřadní síni frýdlantské radnice jsme 
postupně během dopoledne přivítali 
čtyři první třídy, které jsme letos v naší 
škole otevřeli. Tři jsou z pracoviště  
v Bělíkově ulici, jedna z pracoviště  
v Purkyňově ulici. Celkem nastoupilo  
k docházce 81 dětí,“ říká ředitel ZŠ, ZUŠ 
a MŠ Frýdlant Mgr. Bc. Petr Kozlovský.

Vítání prvňáků v obřadní síni jako 
vždy doplnily kulturním vystoupením 
děti ze Základní umělecké školy, které 
zahrály na flétnu, foukací harmoniky a 
zazpívaly. 

Během slavnostního setkání si děti 
povídaly se starostou i místostarostou 
města. „Ptali jsme se dětí, čím by chtěly 
být, až budou velké. Letos to bylo 
překvapení, hned několik dětí totiž 

chtělo být youtubery. Musel jsem si 
nechat vysvětlit, co takové povolání 
obnáší,“ říká s úsměvem starosta Jiří 
Stodůlka. Další děti chtějí být jednou 
třeba zmrzlinářkami, zpěvačkami, 
hokejisty, policisty, hasiči, zvěrolékaři, 
nebo chtějí pracovat s koňmi. „Měli 
jsme tu i budoucího strojvedoucí- 
ho, chovatele hadů, automechanika 
a jednu holčičku, která by chtěla být 
starostkou a když to nevyjde, tak 
maminkou,“ dodává starosta. 

„Dětem jsme popřáli, ať se jim ve škole 
líbí, ať je učení baví a hlavně ať mohou 
bez komplikací a dalších mimořádných 
opatření do školy chodit, ať jim tu 
školu zase někdo nezavře,“ doplňuje 
místostarosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Čtyři třídy letošních prvňáčků přivítali v pátek 10. září 2021 v krásných prostorách frýdlantské 
radnice starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka s místostarostou Ing. Dan Ramzer a s ředitelem ZŠ, ZUŠ a MŠ  
Frýdlant Mgr. Bc. Petrem Kozlovským. Společně jim nejen popřáli hodně úspěchů do dalších dní a let,  
které ve škole stráví, ale také jim předali praktické dárky a pamětní list.
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Děti od starosty a místostarosty města 
a ředitele školy dostaly pamětní 
listy na tuto událost a praktické 
dárky. „Letos jsme pro prvňáky 
vybrali pytlík na přezůvky, který si 
mohou sami podle svého návrhu 
pomalovat přiloženými voskovkami, 
dále děti dostaly lahev na pití a 
reflexního smajlíka, kterého si mohou 
připnout třeba na aktovku,“ uzavírá 
matrikářka Městského úřadu Frýd- 
lantu Ivana Sitzberger, která vítání 
zorganizovala.  

mp
Foto: mp
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Sekce veřejných knihoven - Sdružení 
knihovníků a informačních pracovníků 
vyhlašuje již 25. ročník celostátní 
akce Týden knihoven. V roce 2021 
je hlavním komunikačním tématem  
v českých knihovnách udržitelnost.  
V ohnisku zájmu jsou opět především 
čtenáři knihoven, záměrem však je  
i přilákání ostatní veřejnosti. Cílem je 
podpora knih a čtenářství a nabídka 
atraktivního využití volného času. 
Frýdlantská knihovna se do akce 
zapojí již tradičními a osvědčený- 
mi akcemi, které mohou oslovit a  
do knihovny přilákat i ty, kteří si dosud 
do knihovny nenašli cestičku. 

V rámci této akce přivítáme 21. října 
2021 opět po roce ve Frýdlantu spi-
sovatelku Danku Šárkovou, která 
k nám zavítá z Krkonoš. V loňském 
roce společně s druháky pokřtila svou 
úplně čerstvě vycházející dětskou 
knihu Alenka, Krakonoš a lev, která 
volně navázala na knížku Alenka a 
Krakonoš. Paní spisovatelka před-
staví nejen své knížky a Krkonoše.  
V letošním roce se na její pohádkovou 
besedu mohou těšit nejen předškoláci 
z frýdlantských mateřských škol, ale i 
dospělí.

Spisovatelka Danka Šárková píše 
společenské romány již mnoho let, je 
úspěšnou autorkou románů pro ženy, 
ale i muže. Jelikož k její vášni patří 
cestování, vypráví na svých besedách 
o svém putování do Asie a Afriky.

Knihomol 10/2021             

Přijměte pozvání Městské 
knihovny Frýdlant  
na autorské čtení 
a besedu s Dankou 
Šárkovou.

Oblíbená spisovatelka z Krkonoš  
ve svém autorském čtení veřejnosti 
představí svou cestopisnou přednáš-
kou Všude žijí lidé… Cestopisná 
beseda proběhne 21. 10. 2021  
ve výstavní síni radnice Frýdlant  
v 17:00 hodin.

Čeká vás vyprávění a promítání o ces- 
tách po jihovýchodní Asii, po které 
putovala s batohem na zádech 
(Thajsko, Malajsie, Kambodža, Laos).  
Na besedě se dozvíte něco o mentali-
tě místních občanů, o jejich kuchyni, 
způsobu života a duchovních cestách. 
Přijde určitě řeč i na další autorčiny 
knihy, některé z nich máme ve fondu 
knihovny. Na programu bude autorské 
čtení, beseda s prodejem autorčiných 
knih se slevou 50 %. SRDEČNĚ ZVEME. 
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Knihy Danky Šárkové, 
které máme v knihovně:

Zpáteční letenky 

Dvě ženy ve stejném věku bojují o 
přízeň bohatého kovboje Jardy. Jana 
je úspěšná podnikatelka a protřelá 
prostitutka pro velice bohaté pány 
z vysoké společnosti, která čeká  

na vysněného prince, zatímco Ester je 
obyčejná, léta věrná manželka, profesí 
pekařka s nulovými ambicemi. Tyhle 
dvě ženy spojí jednoho dne náhoda. 
Ale protože náhody neexistují a vše se 
mělo stát, obě dámy se skamarádí a 
odjedou společně na dovolenou.

Horal(ka) 

Lenka je žena po čtyřicítce, které vylét-
ly děti z hnízda a zůstala v pražském 
bytě sama, bez chlapa. Má dobře 
placenou práci redaktorky, je zvyklá 
elegantně se oblékat a posedávat  
s kamarádkami v kavárnách. Jednou  
se rozhodne skoncovat se svojí samo-
tou a na internetové seznamce narazí 
na zajímavého muže... Román pro ženy 
s oblíbeným námětem nového začát-
ku ve zralém věku.

Ukradené dětství Kamily

Když přijde na svět Kamila, všichni se 
radují, že je další človíček na světě. 
Jenže miminko se narodí do katolické 
rodiny, kde matka „zradila“ snad vše, 
co je možné a čeká ji za to krutý trest. 
Kamile je ukradeno dětství a nikdo to 
nevidí. Ani kněz! Přežívá ze dne na den. 
Jakmile nabude plnoletosti, vystoupí 
z církve a utíká za hranice do daleké 
Asie. S batohem na zádech zjišťuje, 
že všude žijí lidé, kteří jsou jí ochotni 
pomoci a poznává, že existují i jiná 
náboženství. Najde nejen ztracenou 
víru v sebe, důstojnost a milujícího 

Říjen v knihovně
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partnera? A jak dopadne ten, kdo jí i 
matce způsobil veliké šrámy na duši? 
Druhá část knihy se odehrává v Asii, 
po které autorka cestovala s batohem 
na zádech, a většinu míst a událostí, 
které Kamilu potkají, zažila na vlastní 
kůži.

Nezlomená osudem 

Nadčasový román na stále aktuální 
téma. Dvacet let života hrdinky Zuza-
ny, která zjistí, že zdravý partnerský 
vztah na bázi patriarchální modelu 
muže živitele a ženy v domácnosti,  
je nefunkční. Pro klid v rodině je 
ochotná snášet domácí násilí až  
do dne, který jí změní celý život. 
Nabere sílu, odmítne se smířit  
s osudem, postupně nalézá odvahu 
svoji nelehkou situaci řešit a navzdory 
překážkám je odhodlaná vybojovat si 
svobodu. 

Nakonec ještě jedno 
říjnové pozvání:

PODZIMNÍ PODVEČER 
V KNIHOVNĚ

Noc s Andersenem, která se z jarního 
nocování přesunula na podzimní, se 
proměnila na říjnový podvečer…
Milé děti, pojďte se s námi společně 
projít podvečerním Frýdlantem a 
poodkrýt některá tajemství ukrytá 
v historii… Pojďte s námi prožít 
dobrodružný i pohádkový podvečer 
plný čtení a poznání…

Lákáme vás na: 
„TAJEMSTVÍ VE FRÝDLANTSKÝCH 
ULIČKÁCH…“
Kdy: pátek 22. 10. 2021 od 14:30  
do 20:30 hodin

Kde:  Městská knihovna Frýdlant
Informace:  Městská knihovna 
Frýdlant, Radka Wittmayerová
tel.: 725 591 436

Ať si v tomto podzimním čase odne-
sete plno příběhů a myšlenek, které 
vám padnou na míru. Podzimní čas 
je čas na dobrou knihu i zhlédnutí 
pěkného filmu, je to čas na cesto-

vatelskou přednášku i cestu za dobro- 
družstvím. Přijďte si vybrat ze za-
jímavých titulů z naučné a krásné 
literatury pro dospělé i pro děti. 
Těšíme se na Vás!   

Za knihovnice a Knihomola   
Radka Wittmayerová
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Frýdlantský discgolf má 
juniorského mistra České 
republiky
Skvělých úspěchů dosáhli první 
zářijový víkend juniorští hráči 
discgolfu z Frýdlantu, bratři Jan a 
Jakub Vlčkovi. Členové nového 
frýdlantského Wizards Discgolf Frýd-
lant se zúčastnili v Jindřichově Hradci 
historicky prvního Mistrovství České 
republiky juniorů v disgolfu, které se 
konal od 3. do 5. září 2021. 

Otevřeno bylo hráčům do 15 let. 
Turnaje, který byl zaměřen opravdu 
pouze na juniorské hráče, se celkem 
zúčastnilo 44 hráčů z celé ČR. 

Frýdlantský Honza Vlček si na mist-
rovství ČR juniorů dokázal vyházet  
v kategorii MJ10 zlato, k tomu vyhrál i 
putting a driving a do Frýdlantu se tak 
vrátil jako mistr republiky. Jeho bratr 
Jakub vybojoval v nejvíce obsazené 
kategorii MJ15 skvělé 5. místo.

Za Liberecký kraj pak ve stejné 
kategorii bodoval i liberecký Filip 
Bruckler, který skončil v této kategorii 
třetí. 

Gratulujeme!    

mp
Foto: archiv rodiny Vlčkových
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Litinový kříž na pískovcovém podstav-
ci stojí v Zámecké ulici při pravé straně 
silnice směřující z Frýdlantu do Ras-
penavy. Drobný objekt se nachází  
v blízkosti zámeckého hospodářské-
ho dvora. Podle soupisu památek 
farnosti byl kříž zřízen v roce 1779 
vrchností, která jej také udržovala. Kříž 
nechal obnovit v roce 1797 liberecký 
kameník Karl Jantsch, další datovaná 
oprava proběhla v roce 1932.

Pískovcový podstavec tvořený sok-
lem, dříkem, rozšířeným ve spodní 

kříž v ul. Bělíkova, Frýdlant
Paměť v krajině Trojzemí, 100260207                                       Drobné památky Frýdlantsko 

Číslo památky:  06 
Název památky:  kříž v ul. Bělíkova, Frýdlant
Název památky:  hrob frýdlantských děkanů, Frýdlant  
Umístění památky:  WGS84 (GPS): N = 50°55‘56‘‘ E = 15°4.0‘14‘‘

i horní části o dvojici stylizovaných 
(hranatých) volut a volutovou římsou 
s nástavcem, vynášel původně kovový 
kříž. Ten se do dnešní doby zachoval 
v torzálním stavu - pouze vertikální 
břevno a vzpěra. Čelní strana dříku 
nese nápis s náboženským textem. 
Na zadní straně dříku je informace  
o obnově kříže.

Podobný kříž vypracovaný přímo 
kameníkem Karlem Jantschem v roce 
1797 a s podobným nápisem o autor-
ství se nachází u kostela sv. Máří 

Magdaleny ve Větrově a nechal jej 
zřídit Wenzel Brosche.

V době zřízení kříže vlastnil frýdlant-
ské panství Kristián Filip Clam-Gallas, 
který náležel k osvíceneckému okru-
hu šlechty. Spolu se svým synem 
Kristiánem Kryštofem přispěli k vý- 
raznému rozvoji svých panství.  

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. 
 
 
 

                                         

 
 
 

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. 
 
 
 

Foto: Radek Petrášek
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Dobrodružná plavba 2021

Letošní ročník Dobrodružné plavby 
byl plný malých i velkých námořníků. 
I přes ne příliš hezké počasí přišlo  
na zábavnou procházku na osmdesát 
dětí spolu se svými rodiči, prarodiči 
nebo kamarády.

Startovalo se na náměstí, cílem byla 
Frýdlantská rozhledna. Za účast a 
splnění všech úkolů na stanovištích 
dostaly děti tašku plnou dárečků, 
poukázku na párek v rohlíku a 
poukázku na zmrzlinu do „Kavárny 
na náměstí“ Lenky Škeříkové. Adre-
nalinovým zážitkem bylo bezesporu 
losování o zajímavé ceny, jako je stolní 
hra, auto či panenka. 

Zástupci spolku Domeček Frýdlant 
vylosovali ze všech lodních lístků 
5 dětí, které tak získaly rodinou 
vstupenku do ZOO Liberec. Výherci 
hlavní ceny byli: Jasmína Pauchová, 
Teodor Matoušek, Ludmila Kloučková, 
Viktorka Schubertová a Nicol Kaple-
tová. Výhercům blahopřejeme. 

Celé dopoledne s Dobrodružnou 
plavbou se vydařilo a určitě se bude-
me těšit na další rok na viděnou!  
Poděkování patří i našim dlouholetým 
sponzorům.   
Domeček Frýdlant
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V obřadní síni bylo slavnostně přivítáno 
jednadvacet nových občánků Frýdlantu

„Mezi občany města jsme tentokrát 
přivítali Alexe Bryknera, Emmu Janků, 
Jakuba Laburdu, Lucii Džurbovou, Elenu 
Bendovou, Šimona Gabrleho, Cecilii  
Fait Parrado, Elizabeth Lepišovou,  
Nikolu Petříkovou, Kláru Albrechtovou, 
Reného Christiana Kroka, Janu Jirou-
škovou, Lauru Kreanovou, Filipa 
Raimana, Tadeáše Krawczynskiého, 
Jakuba Josefa Závůrku, Miyu Balo-
govou, Tomáše Vilíma, Ondřeje Kalendu 
a dvojčátka Stelu a Ondřeje Hýblovy,“ 
vypočítává místostarosta města Frýd- 

lant Dan Ramzer. Dětem i jejich 
rodičům popřál zdraví, spoustu lásky 
a štěstí.

„Každé z dětí dostalo kromě pamětního 
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,“ říká 

matrikářka Městského úřadu Frýdlant 
Ivana Sitzberger.

Slavnostní událost doprovodily zpě-
vem a recitací děti z mateřské školy  
v Bělíkově ulici.

Příští vítání občánků proběhne, po-
kud to situace dovolí, v listopadu.  
Vítat se tentokrát budou děti naro- 
zené v srpnu a září tohoto roku.  

Jednadvacet nových občánků Frýdlantu bylo v sobotu 18. září 2021 slavnostně přivítáno v obřadní síni 
frýdlantské radnice. Síly byly tentokrát téměř vyrovnané. Mezi nové občánky přivítal místostarosta 
Frýdlantu Dan Ramzer deset chlapců a jedenáct děvčátek.

mp
Foto:  Jaroslav Appeltauer
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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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