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V Březové ulici roste
nové parkoviště

Na náměstí si můžete
nabít elektrokola

Úplně nové parkoviště začalo
v červnu vyrůstat v Březové
ulici. Vejde se na něj 64 vozidel.
Hotové má být parkoviště
na podzim.

V podloubí domu č. p. 3 na
náměstí je nově nabíjecí stanice
pro elektrokola. Dobíjet je zde
možné až čtyři kola najednou a
dobíjení je zdarma.

Více na straně 4

Více na straně 14

Přijďte si koncem
července užít do parku
Skotský večer
V sobotu 23. července proběhne v městském
parku další tematický večer plný zábavy,
dobrého jídla a hudby. Tentokrát je pro vás
připraven Skotský večer.
Více na straně 42
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Slovo starosty
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Milí občané Frýdlantu,
začínají prázdniny a s nimi snad pro
všechny alespoň krátká dovolená. Nebo
možná dlouhá, záleží na každém z nás,
jak si své volno rozvrhne. Troufám si ale
odhadnout, že v létě si alespoň krátké
volno nenechá ujít nikdo z nás. Vždyť se
vždycky na léto, teplo, slunce a koupání
těšíme celý rok, tak si ho užijme, když už je
konečně tady.
I přes léto se ve Frýdlantě pracuje, stavební sezóna je v plném proudu. Nová parkovací místa budujeme na zpevněné ploše
ve Fügnerově ulici a v ulici Březové se už
rozjela stavba zbrusu nového velkého
parkoviště pro 64 vozidel. Už na podzim
by mělo toto parkoviště vyřešit většinu
problémů s parkováním na sídlištích
v okolí.
Pokračovat bude i přes léto obnova
chodníků, například v ulici Sídlištní,
ve vnitrobloku kolem školky, aby tam byla
chůze pohodlná a bezpečná. Obnovy
se dočkají i schody včetně zábradlí.
A nezapomínáme ani na celoplošné
opravy asfaltů v místech, kde jsou už
v havarijním stavu. Například v Údolí,
na Větrově, na „Jakláku“ a obnovovat se
bude část asfaltu i v ulici Krátká a v ulici
Jiráskova. Rádi bychom opravili daleko
víc rozbitých povrchů silnic, v některých
lokalitách to ale zatím nejde. Brzdí nás

tam například absence kanalizace nebo
špatný stav inženýrských sítí. Takže
musíme počkat na to, až provozovatel
těchto sítí vyčlení finance na jejich opravy
a pak teprve můžeme opravit i asfaltový
povrch.
A co dalšího se děje? Čekáme na stavební
povolení na velký projekt revitalizace
autokempu, o které si můžete přečíst
uvnitř tohoto dvojčísla zpravodaje
a na stavební povolení čekáme i u
připravované rekonstrukce areálu nemocnice. Nicméně tam je už vše další
v režii Krajské nemocnice Liberec.
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Seriál Drobné památky Frýdlantsko
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V městském parku prezentovala policie
práci s policejními psy i koňmi
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V létě pro vás připravujeme řadu kulturních a společenských akcí. Koncem
června už začalo promítat letní kino
za kamenným kinem, v červenci chystáme
Skotský večer, v srpnu proběhne Letní
jazzová dílna Karla Velebného a Kafka
fest. A hned začátkem září bude Frýdlant
hostit krajské Dožínky. Kromě toho se
uskuteční během prázdnin i řada menších
akcí, divadel, setkání, výstav. Sledujte
web města nebo facebookové stránky
města či infocentra.

Frýdlant se v sobotu 18. června skvěle bavil!

Užijte si krásné léto. A odpočiňte si!

SŠHL Frýdlant
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Jiří Stodůlka
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Frýdlant novým nařízením brání
podomnímu a pochůzkovému prodeji
v oblasti energetických odvětví
V Březové ulici začalo vyrůstat nové
parkoviště s 64 parkovacími místy
Frýdlant daroval policii speciální tašku
na technické prostředky a dokumenty
k detekci a určování drog
Autokemp začíná ožívat, první
návštěvníky přivítá už příští rok
Po změně údajů platí občanský průkaz
už jen 45 dní! Pozor na jeho automatické
zneplatnění!
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Jak se máme v DPS? Skvěle a činorodě
Děti ve školce v Bělíkově ulici si hrají
na novém hřišti s hradem i houpačkami
Na frýdlantském náměstí si můžete nově
dobít elektrokola
Frýdlant dbá na obnovu a krásu městské
památkové zóny, podporuje i rekonstrukce
nepamátkových objektů
První soukromá psychoanalytická praxe byla
na Frýdlantsku otevřena v Husově ulici 58
Dění na Větrovské „Rychtě“

Hasiči radí občanům
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Mikroregion Frýdlantsko podpořil potřebné
seniory i rodiny s dětmi
Mladí hasiči mají za sebou soutěže hry
Plamen, Jan Rajský postoupil na republiku!
Nový kurz k získání základního vzdělání
má své první absolventy
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Letní jazzová dílna Karla Velebného opět
v srpnu!
Zajděte si do letního kina, najdete ho hned
za kinem kamenným
Ohnivý Bastard Frýdlant – do Frýdlantu se
vracíběžecko-překážkový závod
Začátkem září hostí Frýdlant po deseti letech
Krajské dožínky!
Z Frýdlantu do Jilemnice a Poniklé - aktivní
senioři mohli opětvyrazit na tajný výlet
Další oblíbený letní večer plný zábavy a
hudby bude v parku ve skotském stylu
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Frýdlant novým nařízením brání
podomnímu a pochůzkovému prodeji
v oblasti energetických odvětví
Hlavním cílem nového nařízení města,
která je také otisknuto, je regulovat
zprostředkovatelskou činnost v energetických odvětvích.
Pro území města Frýdlantu je vydán
tržní řád (Nařízení 1/2017), a to na základě zmocnění v zákoně č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů. Tržní řád upravuje podmínky pro nabídku, prodej zboží a
poskytování služeb mimo provozovnu
k tomu určenou, mimo jiné i v oblasti
energetiky.
Ke dni 1. 7. 2022 dochází k novele
živnostenského zákona, kde je výslovně stanoveno, že zprostředkovatelská
činnost v energetických odvětvích
není živností, což pro město znamená, že tržní řád předmětnou oblast
reguloval pouze do 30. 6. 2022.
Aby však i nadále byla tato forma
činnosti na území města zakázaná,
může podle § 11p zákona č. 458/2000
Sb., o podmínkách a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o
změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů,
obec nařízením stanovit, že některé
formy prodeje zboží nebo poskytování
služeb prováděné mimo obchodní
prostory jsou při výkonu licencované
činnosti držitelem licence nebo při
výkonu zprostředkovatelské činnosti
v energetických odvětvích podle tohoto
zákona v obci nebo v její části zakázány.
Z uvedených skutečností tedy vyplývá,
že obec má možnost regulovat podomní a pochůzkový prodej v požadované
oblasti samostatným nařízením. Město
Frýdlant toto nařízení přijalo a je platné
od 1. července 2022.

Přijetí tohoto opatření znamená:
- zvýšení pocitu bezpečí občanů 		
města Frýdlant,
- zvýšení sociální ochrany občanů
města Frýdlant, kteří jsou ohroženi
nekalými praktikami některých 		
prodejců,

- možnost kontroly a následného 		
sankcionování těchto činností
ze strany správních orgánů.

Mgr. Nováková Markéta, DiS.
vedoucí obecního živnostenského úřadu

Nařízení č. 1/2022,
kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb
v energetických odvětvích
Rada města Frýdlantu se na svém zasedání konaném dne 30. května 2022 usnesla
usnesením č. 2996/2022, na základě ust. § 11p zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (dále jen „energetický zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ust. § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat toto nařízení:
Článek I.
Úvodní ustanovení
Tímto nařízením se na území města Frýdlantu zakazují některé formy prodeje zboží a
poskytování služeb prováděné mimo obchodní prostory při výkonu licencované
činnosti držitelem licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických
odvětvích dle energetického zákona.
Článek II.
Vymezení základních pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a) podomním prodejem nabídka zboží a služeb, prodej zboží a poskytování služeb
prováděné mimo obchodní prostory při výkonu licencované činnosti držitelem
licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích dle
energetického zákona mimo veřejně přístupná místa, a to zejména formou pochůzky
(obchůzky) jednotlivých bytů, domů, apod. bez předchozí objednávky;
b) pochůzkovým prodejem nabídka zboží a služeb, prodej zboží a poskytování
služeb prováděné mimo obchodní prostory při výkonu licencované činnosti držitelem
licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích dle
energetického zákona na veřejně přístupných místech.
Článek III.
Zakázané formy prodeje zboží a poskytování služeb
1. Podomní prodej prováděný na území města Frýdlantu při výkonu licencované
činnosti držitelem licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických
odvětvích dle energetického zákona se zakazuje.
2. Pochůzkový prodej prováděný na území města Frýdlantu při výkonu licencované
činnosti držitelem licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických
odvětvích dle energetického zákona se zakazuje.
Článek IV.
Účinnost
Toto nařízení nabývá platnosti vyhlášením ve Sbírce právních předpisů územních
samosprávných celků a některých správních úřadů a účinnosti dnem 1. července 2022.
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V Březové ulici začalo
vyrůstat nové parkoviště s 64
parkovacími místy
Úplně nové parkoviště začalo v půlce června vyrůstat v Březové ulici ve Frýdlantu. Vejde se na něj 64 vozidel a
jeho vznikem se vyřeší velmi palčivá otázka odstavování automobilů v této ulici a nejbližším okolí. Předpokládané
náklady na vznik parkoviště jsou 7 milionů a 300 tisíc korun, stavbu bude ze svého rozpočtu hradit město.
„Každý rok ve Frýdlantu rekonstruujeme
parkoviště na jednotlivých sídlištích, protože poptávka po parkovacích stáních je
s přibývajícím počtem automobilů čím
dál tím větší a v minulosti projektanti
s automobily kolem bytových domů
moc nepočítali. Někdy ale rekonstrukce
stávajících parkovišť nestačí a musíme
vytvořit parkoviště úplně nová, jako
například teď na jaře v ulici Lesní, kde
vzniklo 27 nových parkovacích míst.
A stejné je to i v Březové ulici, kde také
není možné nová parkovací místa
vytvořit rekonstrukcí nějakého stávajícího
parkoviště, protože tam v podstatě
žádné není. Lidé jsou nuceni parkovat na
chodnících. Proto jsme se i tady rozhodli
pro variantu výstavby úplně nového
parkoviště pro lokalitu ulic Bělíkova,
Družstevní a Březová,“ říká starosta
Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Nově vzniklé parkoviště v Lesní ulici.

„Vzniknout zde má 64 míst, kolmých
stání pro osobní automobily, tvořených
vegetační betonovou dlažbou, která
umožní částečný vsak povrchové vody
například při dešti. K parkovišti povede
také nový chodník, který naváže
na nové místo pro přecházení v Březové
ulici,“ vysvětluje vedoucí investičního
oddělení Městského úřadu Frýdlant
Dana Kiliánová.
Práce by měly trvat zhruba čtyři měsíce.
mp
Foto: mp
Ulice Březová, kde chybí parkovací místa.
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Frýdlant daroval policii speciální
tašku na technické prostředky a
dokumenty k detekci a určování
drog
Takzvanou „Fet tašku“, čili na zip uzavíratelnou tašku sloužící k přehlednému uložení písemných materiálů a
technických i dokumentačních prostředků nezbytných pro dokumentaci protiprávního jednání spočívajícího
v neoprávněném držení návykových látek, získalo ve středu 1. června 2022 od města Frýdlant obvodní oddělení
Policie České republiky ve Frýdlantu. Kufřík pomůže policistům nosit všechny potřebné písemné, dokumentační i
technické prostředky potřebné k řešení přestupků na úseku neoprávněného držení návykových látek pohromadě,
na jednom místě a přehledně.
„Město Frýdlant je dlouhodobým partnerem projektu Okrskář roku, tedy
tradiční soutěže policistů Libereckého
kraje, kteří prezentují svoji činnost v přidělených okrscích. A právě během této
soutěže nám jeden z okrskářů představil
loni svoji vlastnoručně vyrobenou „Fet
tašku“, kterou tvořil obal na notebook,
ve kterém měl vše nezbytné pro detekci a
identifikaci drog v terénu na jednom
místě, v jednom obalu. Tento projekt se
mi velmi zalíbil a zajímal jsem se, zda
mají policisté podobnou „Fet tašku“ i
v jiných okrscích. Po zjištění, že nikoli a
mají potřebné věci v různých nosičích
na různých místech, jsem projevil přání
našim frýdlantským policistům speciální
tašku pořídit,“ vysvětluje místostarosta
Frýdlantu Ing. Dan Ramzer.

pro vnější službu plk. Mgr. Pavel Bartoš.
Tento prototyp budou teď zkoušet
v běžném výkonu služby frýdlantští
okrskáři. „Budeme sledovat, jak se v praxi tato speciálně vyrobená taška, kterou
nám dnes předalo město Frýdlant,
osvědčí. Pokud se tento model se zipem
odolným proti tekutině a tímto rozložením
ukáže jako vhodný, vybavíme postupně

touto taškou i ostatní obvodní oddělení
v kraji,“ dodává Pavel Bartoš.
Náklady na pořízení této speciální tašky
na technické prostředky a dokumenty
k detekci a určování drog jsou zhruba
3 tisíce korun.
mp
Foto: mp

Projekt „Fet tašky“ zaujal i krajské
ředitelství Policie ČR Libereckého kraje.
„Také nám se ten nápad natolik zalíbil,
že jsme se rozhodli „Fet taškou“ ve které
by bylo vše potřebné na jednom místě
vybavit všechny okrskáře v Libereckém
kraji. Vyhodnotili jsme ale, že obal od notebooku není nejvhodnějším nosičem a
ve spolupráci s městem Frýdlant jsme
nechali vyrobit jinou, speciální taškou
s variabilním uzpůsobením vnitřního
prostoru přesně pro naše účely,“ vysvětluje náměstek ředitele Krajského
ředitelství policie Libereckého kraje
5
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Autokemp začíná ožívat, první
návštěvníky přivítá už příští rok
Autokemp, ležící ve Frýdlantu v lokalitě takzvaného Podzámčí, začíná ožívat. V současné době v něm probíhá nultá
etapa obnovy a vše se chystá na první etapu jeho rekonstrukce, která proběhne ještě letos a bude zahrnovat nová
připojení na kanalizaci, vodovod, veřejné osvětlení, rekonstrukce vnitřních obslužných cest, sociálního zázemí a
počítá také s novým objektem recepce a rekonstrukcí Glorietu.
„Pandemie koronaviru přinesla kromě
řady negativních věcí také jednu pozitivní,
která je sice trochu z nouze ctností, ale
vlastně ji všichni vítáme. A tou je obrovský
boom turistiky po naší zemi. Chceme
proto tento trend také podpořit a turistům
u nás vytvořit co nejlepší podmínky,“ říká
starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.
Město Frýdlant proto připravilo několik
etap obnovy autokempu. Nultá, která
v autokempu právě probíhá, zajišťuje
jeho napojení na stávající tlakovou
kanalizaci. Ve chvíli, kdy město získá
stavební provolení, bude moci začít
s etapou první. „V rámci této první etapy
dojde k vybudování kanalizačního a
vodovodního řadu, jehož součástí
bude i napojení frýdlantského pivovaru

6

na kanalizaci. Z toho máme velkou radost,
protože pomůže životnímu prostředí,“
začíná s výčtem prací pro tento rok
v kempu místostarosta Frýdlantu
Ing. Dan Ramzer. Opravy a zkapacitnění
se v rámci první etapy prací dočká
stávající sociální zázemí, vybudovány
budou cestní sítě a inženýrské sítě tak,
aby fungovaly vodovodní a elektrické
přípojky. „Obnovou projdou cesty
v kempu, které budou buď s mlatovým
povrchem, nebo ze žulových odseků
s obrubou ze žulových kostek, vzniknou
jednotlivá místa pro stanování, postavena
bude nová recepce s denní místností
pro zaměstnance, toaletou, bistrem a
barem s krytým posezením a chystáme
i připojení k internetu. Rekonstruován
bude Gloriet, ze kterého zmizí původní

vestavba kiosku a obnovena bude jeho
původní klenutá konstrukce s freskami,
podepřená antickými sloupy,“ doplňuje
místostarosta Frýdlantu.
„Obnovu autokempu bude město hradit
ze svého rozpočtu. Už v příštím roce zde
chceme přivítat první návštěvníky a
vrátit do autokempu život. V dalších
letech pak počítáme i s dalšími fázemi
obnovy, rozsah prací v jejich rámci bude
ale závislý na financích, které město bude
na tuto akci mít nebo je získá. Prozatím
počítáme se servisním zázemím pro kemp
či koupalištěm,“ nastiňuje další vývoj
starosta Frýdlantu.
mp
Foto: Jiří Stodůlka
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Po změně údajů platí občanský
průkaz už jen 45 dní! Pozor na jeho
automatické zneplatnění!
Občanský průkaz se vydává občanům
České republiky ve věku do 15 let s dobou
platnosti na 5 let, občanům starším 15 let
s dobou platnosti na 10 let a občanům
od 70 let s dobou platnosti na 35 let.
Dobu platnosti nelze prodloužit, vždy se
vydá nový doklad.
Pokud ale dojde ke změně některého
z údajů zapsaného ve stávajícím občanském průkazu dříve, je povinností
držitele staršího 15 let požádat o vydání
nového občanského průkazu do 15 dnů
od dané změny.
Dle § 34 odst. 2 a 3 zákona č. 269/2021
Sb., o občanských průkazech, v pl. zn.,
který je účinný od 02. srpna 2021, totiž
platnost občanského průkazu automaticky skončí uplynutím 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.

Základní lhůta na vyhotovení nového
občanského průkazu je 30 dnů ode dne
podání žádosti. Za správní poplatek lze
však za specifických podmínek požádat
ve zkrácené lhůtě.
Pozor také na to, že dle § 65 odst. 2
zákona č. 269/2021 Sb., o občanských
průkazech, v pl. zn. hrozí občanovi

staršímu 15 let za pozdní podání
žádosti o nový občanský průkaz pokuta
až do výše 15 tisíc Kč.
Zlata Mauerová
specialistka na občanské průkazy
Městský úřad Frýdlant
tel. 488 886 503
Ilustrační foto: mp

Občanská kronika
květen 2022

Narození

Sňatky

Úmrtí

Dominik Pařík
Magdalena Žoltáková
Barbora Petrýdesová
Nina Tomášková
Amálie Kozáková
Teodor Kotlárik

Marek Klampárik & Kateřina Novotná
Roman Cinke & Matrina Pilzová
Marek Misla & Klára Sejkorová
František Huňka & Veronika Vaníčková

Věra Benešová
Josef Vestfál
Oldřich Vychytil
Leopold Frimmel
Hana Beranová
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Seriál Drobné památky Frýdlantsko

kříž u hotelu Antonie, Frýdlant
Paměť v krajině Trojzemí, 100260207 Drobné památky Frýdlantsko
Číslo památky:
Název památky:
Umístění památky:

15
kříž u hotelu Antonie, Frýdlant
WGS84 (GPS): N = 50°55‘41‘‘ E = 15°4.0‘26‘‘

Drobná památka stojí na předměstí
Frýdlantu v blízkosti hotelu Antonie.
Podle nápisu jej nechal zřídit v roce
1795 Franz Effenberger.
Na pískovcovém podstavci tvořeném
soklem, dříkem a profilovanou římsou
je situovaný mohutný nástavec. Ten vynáší dřevěný kříž s kovovým korpusem
ukřižovaného Krista. Čelní stranu dříku
zdobí v horní části prověšený feston,
nad nímž je malá růžice. Feston lemuje
nápisové pole s biblickým citátem
z Knihy hebrejské (kapitoly 12 a verše
2). Nápisy na levé a pravé straně dříku
informují o zřízení kříže a jeho obnově
proběhlé v roce 1843.
Původní kovový kříž, z nějž je dnes
zachováno pouze torzo (pata kříže,
kotvení a snad i korpus ukřižovaného
Krista), byl v minulosti nahrazen jednoduchým výrazným dřevěným křížem.
Drobné památky byly těsně spjaty
s každodenním životem lidí a ti přirozeným způsobem se v minulosti těšily
jejich samozřejmé trvalé péči. K nim se
uchylovali v těžkých dobách s nadějí,
vírou a úctou a modlitbou prosili Krista,
Pannu Marii i další světce o pomoc.
Hrály důležitou roli během církevního
roku a i ve své torzovitosti jsou důležitým
dokladem lidové zbožnosti.
Foto: Radek Petrášek
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V městském parku prezentovala
policie práci s policejními psy
i koňmi
Jak pracuje česká policie se služebními
psy i koňmi a jak pracují psovodi polské
policie, mohla veřejnost zjistit ve čtvrtek 2. června 2022 v městském parku
ve Frýdlantu. V rámci společného projektu české a polské policie nazvaného
Spolupráce bez hranic byli k vidění
jak čeští, tak polští policejní psovodi a
ukázka práce hipologie Policie ČR. Akce
byla zdarma a uskutečnila se ve dvou
časech. Poprvé od 11 do 12 hodin, podruhé od 14 do 15 hodin. Pořadatelem
ukázek bylo Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje, akce přilákala v oba
časy desítky lidí.
mp
Foto: mp
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Frýdlant se v sobotu
18. června skvěle bavil!
Skvělou zábavu pro celou rodinu nabídla v sobotu 18. června 2022 ve Frýdlantu akce „Frýdlant se baví“. Do městského
parku, kostela Nalezení sv. Kříže a na náměstí T. G. Masaryka přilákala stovky lidí a to i přes tropické počasí.
Na náměstí si mohli lidí užít jarmark a koncerty, kdy vystoupil vedle místních kapel i 4TET s Jiřím Kornem nebo
kapela Slza, v parku se prezentovaly místní spolky a návštěvníci si mohli vyzkoušet spoustu zajímavých aktivit.
A v kostele byly zase připraveny zajímavé komentované prohlídky. Součástí akce byl i mezinárodní fotbalový turnaj
děti na travnatém hřišti za zimním stadionem.
Akce „Frýdlant se baví 2022“ se povedla
na jedničku a počasí nakonec umožnilo i vyhlídkové vzlety balónem v parku
pro veřejnost zdarma. Pokud jste
se nemohli sami zúčastnit, nasajte
skvělou atmosféru alespoň ze skvělých
fotografií.
mp
Foto: Marek a Jitka Sekáčovi
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Jak se máme v DPS? Skvěle
a činorodě
V květnu jsme využili hezkého počasí
a na prostranství za domem jsme si
vyzkoušeli hru francouzských důchodců – pétanque. Ačkoli to někteří z nás
hráli poprvé, šlo nám to znamenitě
a budeme celé léto pilně trénovat,
abychom byli tak dobří, jako Francouzi
a frýdlantští Baráčníci.
20. 5. nás navštívil hudebník, zpěvák,
textař a nakladatel pan Jindřich Kraus.
Pro naše seniory si připravil klobouk
plný písní, které jsme si náhodně losovali a společně s ním zazpívali. Strávili
jsme s ním velmi příjemné páteční
odpoledne.
Díky panu Horáčkovi jsme měli možnost navštívit mysliveckou chatu v Černousích, kde jsme si opekli buřty a
prohlédli si krásné okolí.
Děkujeme sponzorům: panu Kloučkovi,
panu Šípkovi a prodejně Měděnka, kteří
nám dodali uzeninu a nápoje.
Dvakrát do měsíce mají naši senioři
možnost využít služeb profesionální
masérky, která za nimi přijede přímo
do DPS. Její služby a šikovné ruce si
velmi chválí.
Pavlína Sommerová
vedoucí
Střediska sociální péče Frýdlant
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Děti ve školce v Bělíkově
ulici si hrají na novém hřišti
s hradem i houpačkami
Nové hřiště s dřevěnými hracími
prvky má od poloviny května
mateřská škola v Bělíkově ulici
ve Frýdlantu. V prostorách lesoparku v horní části zahrady školky
si děti mohou nově hrát v hradu
bez střechy se dvěma pískovišti a
skluzavkou nebo se houpat na třech
různých typech houpačky. Akátové
dřevěné prvky přišly město na 850
tisíc korun bez DPH. A postupně
budou doplňovány i do dalších
školek ve městě.
„Postupně chceme novými a bezpečnými
herními prvky vybavit všechny mateřské
školy ve Frýdlantě. Loni se nového vybavení dočkala školka v Sídlištní ulici,
letos jsme zakoupili nové herní prvky
do školky v ulici Bělíkova. Příští rok bude
na řadě další školka,“ říká starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.
Dětem nové hřiště vykouzlilo úsměv
na tváři a nové místo pro hraní na čerstvém vzduchu si pochvalují.
mp
Foto: Lenka Vebrová
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Na frýdlantském náměstí si
můžete nově dobít elektrokola
S novinkou, která potěší majitele elektrokol, přichází s novou turistickou sezónou město Frýdlant. V podloubí domu
č. p. 3 na náměstí T. G. Masaryka, naproti vchodu do Komerční banky, vytvořilo nabíjecí stanici pro elektrokola.
Dobíjet se zde mohou až čtyři kola najednou a dobíjení je zdarma. K dobíjecímu místu se majitelé elektrokol dostanou
po zapůjčení klíčku v Turistickém informačním centru Frýdlant v přízemí radnice. Klíček jim bude zapůjčen oproti
vratné záloze 200 korun.
„Elektromobilita je na vzestupu a lidí, kteří
jezdí na elektrokolech neustále přibývá.
Chtěli jsme proto cyklisty, kteří vyrážejí
na výlety na elektrokolech podpořit a
vytvořit jim u nás potřebný servis
v podobě nabíjecí stanice. Aby k nám do
Frýdlantu zavítali i ti, kteří to mají třeba
dál a bojí se, že by jim baterie na cestu sem
i zpátky nestačila,“ vysvětluje starosta
Frýdlantu Jiří Stodůlka.
Město vybudovalo v podloubí na náměstí před radnicí dobíjecí box se čtyřmi přípojkami. „Nabíjení elektrokol
je zdarma, k nabíječce se ale cyklisté
dostanou jen po zapůjčení klíčku v Turistickém informačním centru v přízemí
radnice. Klíček jim bude půjčen oproti
vratné záloze 200 korun. Cyklisté ale musí
pamatovat na to, že dobíjení musejí stihnout v provozní době infocentra a klíč
v ten samý den vrátit, jinak jim záloha
propadne,“ upozorňuje Jan Mráz z investičního oddělení Městského úřadu
Frýdlant.
Provozní doba infocentra je v turistické sezóně 2022 následující:
Červenec, srpen Po-Pá 9.00 - 17.00 hodin
So-Ne 10.00 - 17.00 hodin
září
Po-Pá 9.00 - 16.00 hodin
So-Ne 10.00 - 16.00 hodin
Instrukce k získání klíče k nabíječce
elektrokol i pro otevření dobíjecí stanice a zahájení nabíjení jsou vyvěšené i
v její bezprostřední blízkosti v podloubí
č. p. 3 na náměstí.
Návod na otevření dobíjecí stanice a
zahájení nabíjení je následující:
1. vložte klíč
2. otevřete zařízení
3. vyjměte 5,- Kč minci
4. připojte nabíječku
14

5. vhoďte 5,- Kč minci
6. zamkněte zařízení
7. vyjměte klíč
8. nabíjení se právě zahájilo
Elektrokolo můžete nabíjet protažením
kabelu nabíječky přímo pod stanicí nebo

můžete baterii z kola vyjmout a umístit
do nabíjecí schránky samostatně.
mp
Foto: mp
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Frýdlant dbá na obnovu a krásu
městské památkové zóny, podporuje i
rekonstrukce nepamátkových objektů
Už od roku 2017 přispívá město Frýdlant na zvelebení městské památkové zóny i objektům, které nejsou památkově
chráněné. Zřídil k tomu „Program na obnovu nemovitostí, objektů, které se nacházejí na území městské památkové
zóny a na území ochranného pásma hradu a zámku Frýdlant a které nejsou kulturními památkami“. Letos město
do tohoto fondu vložilo ze svého rozpočtu opět částku 500 tisíc korun, kterou rozdělilo mezi čtyři žadatele.
„Město Frýdlant každoročně žádá o finance na obnovu památkově chráněných
objektů z Programu regenerace městských památkových zón, který vypisuje
Ministerstvo kultury České republiky.
Letos je pro Frýdlant v tomto programu vyhrazena částka 560 tisíc korun.
Aby nám památková zóna ale opravdu
vzkvétala, rozhodli jsme se jako město
zřídit i speciální dotaci, která pomáhá
rekonstruovat i objekty v památkové zó-ně a ochranném pásmu hradu a zámku
Frýdlant, které nejsou kulturními památkami,“ vysvětluje místostarosta Frýdlantu Ing. Dan Ramzer.
Žádosti o dotaci do tohoto programu
jsou přijímány vždy do poloviny března.
„Každoročně do něj z městského rozpočtu vkládáme částku půl milionu korun,
to zůstává od samého počátku stejné.
Jde o peníze, které mohou majitelům
objektů v městské památkové zóně nebo
v ochranném pásmu hradu a zámku,

které nejsou památkově chráněné, ale
musí splňovat podmínky památkářů
při rekonstrukcích, pomoci opravit
fasádu, vyměnit okna, střechu nebo
třeba vstupní dveře. Prostě zlepšit jejich
vzhled a tím zkrášlit celé okolí a centrum
města,“ doplňuje starosta Frýdlantu Jiří
Stodůlka.
Letos podali žádost do Programu
na obnovu nemovitostí, objektů,
které se nacházejí na území městské
památkové zóny Frýdlant a na území
památkového ochranného pásma
hradu a zámku Frýdlant a které nejsou
kulturními památkami čtyři majitelé
objektů, všichni získali finanční podporu. „Rozdělené peníze pomohou u jednoho objektu k výměně střešní krytiny,
u dalšího poslouží k restaurování dveří a
posledním dvěma poskytnou část financí na rekonstrukci fasády,“ přibližuje
Mgr. Zuzana Černá z odboru stavebního
úřadu a životního prostředí a státní
památková péče.

Počet žadatelů se každý rok liší, nejvyšší
počet uchazečů o tuto dotaci v jednom
roce byl 5, loni například o příspěvek
požádal jen jeden majitel objektu.
Pro zajímavost připojujeme informaci
ještě o v úvodu zmíněné dotaci z Programu městských památkových zón
ministerstva kultury. Tu letos ve Frýdlantu získají dva projekty. Jedním
z nich je projekt soukromého vlastníka,
který využije částku 210 tisíc korun
na výměnu a repase oken, druhý projekt
je Města Frýdlant. To použije dotaci
350 tisíc korun na restaurování
vchodových dveří do historické radnice,
včetně těch hlavních z náměstí T. G.
Masaryka. Jejich restaurování začne
v červenci a hotové má být do října
tohoto roku.
mp
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První soukromá psychoanalytická
praxe byla na Frýdlantsku
otevřena v Husově ulici 58
PSYCHOANALÝZA NENÍ jenom
„BABRÁNÍ“ SE V MINULOSTI
3. června jsem ve Frýdlantu otevřela novou soukromou psychoterapeutickou
praxi. Lidé s různými psychickými a
psychosomatickými obtížemi zde
mohou najít pomoc v podobě individuální psychoanalyticky orientované psychoterapie, která je
především o pevnějším poznání
sebe sama ve vztahových i osobních
vnitřních procesech. Psychoanalytická
metoda je snahou terapeuta porozumět mentálnímu životu klienta
nasloucháním jeho „volnému povídání“
při rozložené pozornosti terapeuta.
Léčba se děje pomocí naší společné
práce - tedy analytika a Vás klienta,
vzájemným vývojem terapeutického
vztahu.
Trápí-li Vás nejrůznější pocity strachu,
hluboké zoufalství, širší pocity bezmoci
či nespokojenosti v profesním, partnerském či sexuálním životě, nebo pocity
bezvýchodnosti a nesmyslnosti vlastního (třebas navenek úspěšného) života, můžete mě navštívit a společně
budeme pracovat na zlepšení Vašich
obtíží.
Psychoanalýza představuje specifický
přístup k porozumění lidské psychice a
léčbě psychických potíží, věnuje pozornost nevědomým aspektům duševního fungování, které vyvolávají
symptomy a psychické poruchy. Cílem
je nabídnout porozumění nevědomým aspektům Vaší mysli a tomu, co
se ve Vašem životě děje v souvislosti
s Vašimi potížemi. Při dlouhodobé
práci může psychoanalytická terapie
pomoci propracovat se až ke kořenům
potíží, k jejich skutečným příčinám.
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Poskytne možnost přijmout vlastní minulost, vyrovnat se s ní a tak začít řešit
svou současnost.
Společně s Honzou Nejedlým otevíráme
také terapeutickou skupinu. Skupinová
psychoanalytická psychoterapie je
pro zájemce možností, jak nahlédnout
své intrapsychické konflikty ve skupině,
pomáhá jejím členům vytvářet zralejší,
kvalitnější a uspokojivější způsoby vztahování se k sobě i ke svému okolí.
Firmám a organizacím nabízím možnost
využít supervizní práce s týmem zaměstnanců.
Každé první pondělí v měsíci se
můžeme také setkat v rámci diskuzních seminářů, jejichž součástí je
přednáška na dané téma a následné
společné sdílení názorů. Jsou otevřené
komukoliv, kdo chce být v obraze a
diskutovat na aktuální společenské,

nebo místní téma. Červencový seminář
se bude věnovat místní identitě.
Společně s dalšími spřízněnými kolegy
také připravuji na léto a na podzim cyklus přednášek o základech psychoanalytického myšlení, psychoanalyticky orientované arteterapeutické
pobyty a léčebný pobyt v psychoanalytické komunitě v Dolní Oldřiši, která
mimo denní individuální a skupinovou terapii nabídne možnost kreativní
řemeslné práce v prostoru Mariánské
zahrady (keramika, pekárna z chlebovou pecí, zahrada s bylinkami).
Objednat se můžete e-mailem, nebo
telefonicky.
Těším se na setkání s Vámi.
Šárka Nemešová
www.nemesova.cz
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Dění na Větrovské „Rychtě“
Ve čtvrtek 26. května se v prostorách Větrovské Rychty konal meziměstský turnaj v pétanque. K utkání se
k frýdlantským připojili borci z Jablonce nad Nisou a Liberce. Krátce před utkáním se „baráčníci“ zasloužili
o svépomocné vybudování odpovídajícího hřiště. Jeho parametry a odpovídající kvalita překvapila mile všechny
účastníky. Hrálo se na třech hracích plochách, které měly stejně kvalitní povrch, což umožnilo spravedlivé
podmínky hry.
Turnaj byl příkladně připravený.
Baráčníci se organizačně chopili přípravy občerstvení, přispěli i zahrádkáři a turisté. Baráčníci zajistili všechny
pozice pro obsluhu po celou dobu
turnaje. V nabídce byla káva se zákusky,
alkoholické a nealko nápoje, točené
pivečko. Město přispělo sponzorským
darem vuřty k opékání a za startovné
byla školní kuchyní připravena bramborová polévka.
Poděkování za přípravu administrativy
patří Ivaně Sitzberger, která také ve spolupráci s „ředitelem“ Honzou Moudrým
řídila celou akci ve spolupráci se
zapisovatelkami a rozhodčími. Celá
soutěž měla rychlý a dobrý průběh za
všeobecné spokojenosti účastníků a
hlavně za příznivého počasí. Největší
radost po vyhlášení výsledků měli
samozřejmě „frýdlantští“, kteří se konečně umístili na prvním místě, o které už
dlouho usilovali a které si, po takovém
pracovním úsilí, zasloužili. Ještě je třeba
zmínit vítěze turnaje. První s největším
počtem bodů byla naše frýdlantská
Alexandra Čumplová, druhá jablonecká
Marie Syrolová a třetí skončila liberecká
Lída Fejtová.
Na závěr při hodnocení turnaje jsme
minutou ticha věnovali vzpomínku
na dobrou duši minulých ročníků,
našeho zesnulého rychtáře Josefa
Kocka. Zástupce libereckých účastníků,
Michael Dufek, navrhl přítomným
nazvat naše příští meziměstské turnaje
v pétanque „Memoriálem Pepy Kocka“.
Všichni přítomní s nadšením souhlasili.
Tak skončilo sportovní klání a s dobrým pocitem se účastníci rozešli s přesvědčením o dalším setkání.
Za účastníky
Jan Moudrý
Foto: mp
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V areálu školy proběhne 22. září
cvičení Policie ČR s názvem
„Aktivní střelec“
Ve čtvrtek 22. září 2022 proběhne
v areálu školy cvičení Policie ČR s názvem „Aktivní střelec“. Integrované složky
záchranného systému Libereckého kraje
22. září nacvičí námětové cvičení v areálu
Střední školy hospodářské a lesnické
Frýdlant, jemuž bude velet Krajské
ředitelství policie Libereckého kraje.
Cvičení všem přiblíží reálnou situaci napadení školy, a to včetně střelby, držení
rukojmích či vážných zranění civilistů.
Toto taktické cvičení bude reakcí
na několik podobných útoků ve světě,
kdy došlo k napadením veřejných
budov, při nichž padli za oběť nejen dospělí, ale i děti. Cvičení bude zkouškou
spolupráce a vzájemné koordinace složek
integrovaného záchranného systému.
Cvičení bude tematicky zaměřené
na problematiku střelby ve školských
zařízeních s velkým počtem zraněných
osob, jehož cílem bude ověřit postupy
Policie ČR při vzniku mimořádných

událostí tohoto typu a ověřit součinnost
složek Integrovaného záchranného
systému, zejména jejich flexibilitu,
rychlost a včasnost zásahu, a v neposlední řadě i taktiku celého zásahu.

Cvičení se budou kromě policie a
zdravotnické služby účastnit i jednotky
profesionálních hasičů Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje.
Foto: Policie ČR

Centrum odborné přípravy
ministerstva zemědělství
Naší škole se dostalo významného uznání Ministerstvem zemědělství České
republiky za vysokou úroveň odborné
přípravy žáků zemědělských oborů a
současně za mnohaletou tradici středního odborného vzdělávání v zemědělství. Uvedené umožňuje mimo
vysoké prestiže tohoto ocenění naší
škole účastnit se národního dotačního
programu pro Centra odborné přípravy.
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V tomto národním dotačním programu
naše škola získá finanční podporu
na učební pomůcky, technologie a
stroje v celkové částce až 1.880.000,- Kč
za kalendářní rok, přičemž tato podpora je již nyní plánována i na rok 2023.
Naše škola si udělení tohoto ocenění
velmi váží a již nyní plánujeme využití
dotační podpory.

Pořízené pomůcky pro rok 2022:
Cambridge válce
Čistička obilí
Vertikální mulčovač
Fekální návěs
Diskový žací stroj
Sklízecí řezačka jednořádková
Přesný secí stroj
Simulátor oplodnění prasnice
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SŠHL Frýdlant

Poděkování
Vážení rodiče, kolegyně a kolegové,
milí žáci.
Jak víte, školní rok 2021/2022 byl pro naši
organizaci velmi úspěšný. Získali jsme
řadu ocenění a učinili další krok ke zcela
novému vnímání školy.
Máme za sebou originální a ne lehký
školní rok, kdy jsme se museli vyrovnat
s neobvyklými situacemi. Jsem nesmírně
hrdý na to, že právě vy a my jsme sestavili
tým a všechny výzvy a nástrahy jsme

překonali. Vynikající, náročný a často
vysilující výkon všech zaměstnanců
školy, pedagogů i nepedagogů, dokázal
připravit žáky školy k ukončení studia
nebo k postupu do dalšího ročníku.
Nelehká byla i cesta nově přihlášených
žáků na naší školu z jejich základních
škol, i tuto pouť jste zvládli s rodiči na
výbornou. Mé díky míří i týmu vedení
školy a nechci zapomenout poděkovat
tímto i rodičům našich žáků, kteří s námi
spolupracovali ukázkově.

Začínají prázdniny, tak si je všichni užijte,
odpočiňte si, načerpejte nové síly a nová
odhodlání. Užijte si nejen fyzických, ale
i jiných aktivit. Dejte nám o sobě vědět,
i o prázdninách jsme tu pro Vás. Chci,
abychom od září opět “rozjeli” normální
školní rok tak, jak to umíme. Ať žije
červenec a srpen.
Ing. Miroslav Kudrna
ředitel
Střední školy hospodářské a lesnické
Frýdlant

Mladý včelař
V pátek 17. června se po dvouleté přestávce uskutečnil 7. ročník poznávací a
vědomostní soutěže pro žáky základních
škol a nižšího gymnázia – Mladý včelař.
Pedagogové a žáci připravili jednotlivé
soutěžní disciplíny a doprovodný program na školní farmě, kde se nachází
včelnice.
Během dopoledne se na farmě vystřídali žáci z frýdlantského gymnázia, základní
školy v Purkyňově ulici a žáci Praktické a
speciální ZŠ Frýdlant. Na závěr si vyzkoušeli soutěžní disciplíny také žáci
1. ročníku oboru veterinářství.
Žáci jednotlivých tříd přicházeli postupně v doprovodu svých učitelů na farmu,
kde na ně již čekali žáci 3. ročníku oboru
veterinářství, kteří je provázeli po dobu
celé soutěže. Návštěvníci akce si na úvod
vyslechli od Mgr. Yvety Svobodové, která
vyučuje předmět včelařství, informace o
chovu včel, seznámili se s včelařskými
pomůckami, produkty a se základními
pojmy z včelařské teorie. Získané znalosti
si pak žáci ověřili formou soutěže.
Po vyhodnocení výsledků byl z každé
třídy oceněn nejlepší žák, který obdržel
věcnou cenu. Po ukončení soutěžní

části si žáci prohlédli naučnou stezkou,
kterou si prošli v doprovodu pedagogů
a vyslechli si informace o pěstovaných
plodinách.
Letošnímu ročníku soutěže Mladý včelař přálo slunečné počasí a vydařil se

ke spokojenosti organizátorů i zúčastněných. Za rok se budeme těšit na viděnou!
Ing. Miroslav Kudrna
ředitel
SŠHL Frýdlant
19

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | červenec/srpen 2022
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Florbalový turnaj O pohár
starosty Frýdlantu zná své vítěze
V pátek 10. června 2022 se na zimním stadionu ve Frýdlantu uskutečnil florbalový turnaj středoškoláků, nazvaný
O pohár starosty Frýdlantu, který pořádala Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant ve spolupráci s FryGames.
Na kluzišti, které zakryl speciální povrch, se utkalo celkem 12 družstev ve dvou kategoriích, chlapci a dívky.
Mladé sportovce přivítal při zahájení
turnaje starosta města Frýdlant Jiří Stodůlka a popřál sportovcům ty nejlepší výkony. Společně s místostarostou
Danem Ramzerem pak předali na závěr
turnaje ceny těm nejlepším při vyhlašování výsledků.
A jaké že bylo konečné pořadí týmů?
Kategorie chlapci:
1. ISŠ Vysoké nad Jizerou #1
2. SŠaMŠ, Na Bojišti
3. SŠHL Frýdlant #3
4. Gymnázium Frýdlant
5. SŠ Jana Blahoslava
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6. SŠHL Frýdlant #1
7. SŠHL Frýdlant #2
8. ISŠ Vysoké nad Jizerou #2
Kategorie dívky:
1. Gymnázium Frýdlant
2. SŠHL Frýdlant #1
3. SŠHL Frýdlant #2
4. SŠHL Frýdlant #3
Florbalový turnaj O pohár starosty
Frýdlantu navazuje po tříleté odmlce,
způsobené pandemií koronaviru, na florbalový turnaj Obchodka cup, který také
pořádala Střední škola hospodářská a
lesnická Frýdlant. Kromě týmu Střední

školy hospodářské a lesnické Frýdlant se
turnaje zúčastnila družstva z Integrované střední školy Vysoké nad Jizerou,
Střední školy Jana Blahoslava, Gymnázia
Frýdlant nebo Střední školy a Mateřské
školy Liberec, Bojiště.
Florbalový turnaj O pohár starosty
Frýdlantu odstartoval akci FryGames,
který proběhla na speciálně vytvořeném
povrchu na zimním stadionu ve Frýdlantu v sobotu 11. a v neděli 12. června
2022.
Ing. Miroslav Kudrna
ředitel SŠHL
Foto: Petr Bíma
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Anamnéza a klinické vyšetření
malých a velkých zvířat v praxi
veterináře
Tak se jmenoval letos už 4. workshop
v podání MVDr. Blanky Řehořkové a
MVDr. Ondřeje Šmída. Proběhl v pondělí
20. 6. 2022 pro žáky oboru Veterinářství.
Správný a důkladný odběr anamnézy je
základ pro vyšetření jakéhokoli zvířete,
ať už se jedná o psa, kočku či jiné pet
zvíře, s kterým majitel přijde do ordinace
veterinárního lékaře, nebo se jedná o
zvíře na farmě, statku. U hospodářských
zvířat je rovněž důležitá anamnéza
farmy, kterou MVDr. Šmíd žákům také
přiblížil.
Žáci se učili pokládat otázky, zorientovat
se v odpovědích, které od majitele
zvířete získají, co z nich je pro ně
směrodatné v navazujícím klinickém
vyšetření, co je naopak zavádějící a
nepodstatné pro další vyšetření, určení
diagnózy a terapii. Viděli také, jak je
důležitá tzv. diferenciální diagnostika,
aneb na základě anamnézy a následně
klinického vyšetření přemýšlet o tom, o
jaké zdravotní obtíže a nemoci se může
jednat a jakým směrem dále postupovat
(odběry vzorků, rtg, sono atd.). Klinické
vyšetření si mohli žáci vyzkoušet
na skvěle spolupracujícím americkém
kokršpanělovi Maxovi. Vyzkoušeli si dva
postupy, jak klinické vyšetření podle
orgánových soustav, tak vyšetření
„od hlavy k ocasu“. Je na každém, jaký
postup si osvojí a stane se mu rutinou
do praxe. Žáci se též dozvěděli, co je to
tzv. triage (triáž). Jedná se o situace, kdy
se v ordinaci sejde více pacientů a jak
v takovém případě vyhodnotit, které
zvíře ošetřit nejdříve, rozlišit případy
urgentní od případů, které mohou
na ošetření počkat.

V druhé části workshopu jsme se přesunuli na školní farmu, kde si žáci
vyzkoušeli postup při klinickém vyšetření
malých přežvýkavců. Nejprve jak zvíře
chytit, protože se nám nepodařilo
je nalákat na chleba, ale honili jsme je
nějaký čas po pastvině, poté jak fixovat
kozu s rohy a kozu bezrohou a pak vlastní
klinické vyšetření podle orgánových
soustav, nebo od hlavy k ocasu. Důležité
je znát topografii, tedy uložení orgánů
v těle, v dutině hrudní a zejména
v dutině břišní. MVDr. Šmíd seznámil
žáky s častými zdravotními potížemi
u malých nebo i velkých přežvýkavců
a jak je prakticky klinickým vyšetření
poznají, např. dislokaci slezu, co je to tzv.
pink šelest nebo jak vyvolat kašlací reflex
u zvířete, které má dýchací obtíže atd.
V dalším školním roce bychom rádi
s workshopy pokračovali. Témata
odběru anamnézy, klinické vyšetření a
laboratorní diagnostické metody jsou
základem práce veterináře, mnohdy
základní anamnézu a laboratorní
vyšetření vzorků provádí v ordinacích a
na klinikách středoškolský personál,
nebo po telefonu vyhodnocuje závažnost zdravotního stavu zvířete, jejichž
majitelé volají a ptají se, co mají dělat.
Ing. Miroslav Kudrna
ředitel
Střední školy hospodářské a lesnické
Frýdlant
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Gymnázium Frýdlant

V městském parku se v září
uskuteční 5. ročník charitativního
běhu Boříme bariéry
Studenti Světové školy Gymnázia
Frýdlant vás spolu se svými partnery,
Jedličkovým ústavem Liberec a Domovem Raspenava, zvou na tradiční dobročinnou akci.
S radostí Vás chceme jménem Světové
Školy gymnázia Frýdlant pozvat na pátý
ročník akce Boříme Bariéry. Najdete
nás 24. září 2022 v městském parku
ve Frýdlantě.
Hlavním bodem programu je opět
charitativní běh. Také letos bude na
výběr z krátkého okruhu (1 km), který

je bezbariérový a vhodný i pro děti
v kočárku, a pětikilometrového okruhu
pro zdatné běžce. Můžete se těšit
na zcela novou trasu, která je inspirována požadavky účastníků minulých
ročníků běhu. Registrovat se k účasti
na běhu bude možné přímo na akci
od 9:00 do 10:00 hodin. Běh startujeme
po uzavření registrací, tedy delší okruh
v 10:00 a kratší v 10:10 hodin.

na nákup materiálů do dílen pro Domov
Raspenava a rehabilitačních pomůcek
pro Jedličkův ústav.
Také budete mít možnost po celou dobu
akce navštívit dílny Domova Raspenava
či zavítat ke stánkům s občerstvením.
Budeme se na Vás těšit!
za tým Světové školy GF
Viktorie Podolská

Startovné zůstává ve stejné výši jako
v předešlé roky, pro děti 50 kč a 100 kč
pro dospělé. Výtěžek sbírky bude použit

Gymnázium Frýdlant slaví tři
čtvrtě století!
Oslavy 75. narozenin bývají většinou
podobné. Sejde se rodina, oslavenci se
rozdají dárky a popřeje hodně zdraví,
někdy se jde do restaurace, jindy se vše
odbyde doma. Tři čtvrtě století bývá
považováno za věk pokročilý, a tak se
obvykle vzpomíná a bilancuje. Škola
ovšem žije v jiném časovém rozpětí.
Ne, že by nebyl čas na vzpomínky, ale
75 let je pro naše gymnázium věk spíše
junácký.
Přijďte jej s námi oslavit tak, jak si
zaslouží. Aktivně, vesele, ale hlavně
s myšlenkami na budoucnost. Dne
24. září 2022 pro Vás pořádáme celodenní program: dopolední charitativní
běh v parku, odpolední prohlídku
budovy školy, podvečerní filmové
přestavení v místním kině. A pro všechny absolventy, současné i bývalé učitele, pozvané hosty i příznivce školy
proběhne v Besedě společenský večer
za hudebního doprovodu.
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Přesný program bude zveřejněn v září
na obvyklých místech i na webu školy.

Mgr. Pavel Čumpelík
ředitel Gymnázia Frýdlant

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | červenec/srpen 2022

Gymnázium Frýdlant

Evropští vyslanci z frýdlantského
gymnázia slavili úspěch. Čeká je
exkurze do Štrasburku

Studenti z Gymnázia Frýdlant se
prosadili jako začínající aktivní občané
v projektu Junior vyslanci Evropského
parlamentu, pořádaným organizací
NEUROPEA. Studenti převážně ze třídy
septima pracovali půl roku na tom,
aby informovali o dění v Evropském
parlamentu a Evropské Unii, a to jak
studenty z gymnázia, tak své okolí.
Jejich největším úspěchem byla oslava
Dne Evropy, která proběhla 9. května
2022 v městském kině Frýdlant, kde
uspořádali panelovou diskuzi na téma
bezpečnost, integrace a rozšiřování Evropské Unie. Hostili zde
bývalého eurokomisaře a předsedu
vlády a současného ředitele Masarykovy

demokratické akademie Vladimíra
Špidlu a současného europoslance a
místopředsedu strany ODS Alexandra
Vondru. Celou akci studenti sami
moderovali, a navíc ji streamovali
na youtubovém kanálu Studentského
parlamentu Gymnázia Frýdlant. Celkově
na diskuzi přišlo přibližně 100 lidí.
Dne 10. června se studenti, kteří byli
za tento projekt zodpovědní, vydali
na závěrečnou ceremonii do okouzlujícího prostředí paláce Ara v Praze
setkat se s dalšími 17 školami z celé
České republiky. Zde odprezentovali,
co za půlrok své činnosti junior
vyslanců dokázali. Organizátoři projektu následně podle stanovených
kritérií vybrali pět škol, které za svoji

činnost budou odměněny zájezdem
do Štrasburku. „Jsme rádi, že se Gymnázium Frýdlant se svými aktivitami
umístilo na 3. místě. Na tento výkon
jsme velice hrdí a doufáme, že se nám
povede v našich aktivitách pokračovat
i nadále,“ říkají zapojení studenti.
Naši vyslanci byli nanejvýš spokojení
s přátelskou atmosférou celé ceremonie
a bylo jim velikou ctí, že se mohli, i když
jen okrajově, účastnit přímého dění
v Evropské Unii. Sami se na svou cestu
do Štrasburku moc těší a již přemýšlejí,
jak své aktivity a výstupy posunout zase
o úroveň výš.
Sofie Banjasová
studentka Gymnázium Frýdlant
Foto: Gymnázium Frýdlant
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Volnočasové aktivity základní
školy na konci školního roku
V letošním školním roce jsme po roční
pauze mohli pro žáky devátých tříd
znovu otevřít již 19. ročník Kroužku společenského chování a tance.
Od března do května se v Besedě
pod vedením Evy Havlíkové pravidelně
scházelo 24 chlapců a 27 dívek. Naučili se základům etikety, standartních
i latinskoamerických tanců. Se zásadami správného stolování je seznámila
v jídelně SŠHL paní Eva Štrosnerová a
na společné večeři, kterou jim zde
připravili, si mohli získané znalosti
vyzkoušet.
Zakončením kroužku byl tradičně Ples
pro rodiče žáků 9. tříd, který se konal
6. května v Besedě. Absolventi ho zahájili předtančením složeným ze šesti tanců,
následoval tanec s rodiči. Společenský
večer byl pod taktovkou kapely Jaroslava
Kubáta. Celou akci dokumentoval Daniel
Dančevský.
Ve dnech 10. - 12. 5. se děti ze 7. oddělení
školní družiny, z kroužků Klub R a Vaření,
zúčastnily sbírky českého Dne proti
rakovině, která je nejstarší sbírkou
v České republice. Žluté kytičky děti
prodávaly v ulicích města a nemalou
částkou podpořily boj proti rakovině a
její prevenci.
Mezinárodní den dětí slavili na zahradě
Domu dětí a mládeže téměř všichni
žáci 1. stupně naší školy. Soutěže pro ně
připravili pracovníci DDM a vychovatelky školních družin, na jednotlivých
stanovištích pomohli mladším spolužákům žáci z 9.E. Za splněné úkoly si děti
vybíraly v kouzelném obchůdku svoji odměnu. Celé dopoledne provázela vystoupení několika věkových skupin
taneční školy CO Dance Company.
Další akcí byla Dívčí kopaná žáků 8. tříd.
V letošním ročníku se utkaly Letušky –
8.A, Ďáblice – 8.B, Dračice – 8.D, Agentky
– 8.E a Alfa bobři – 8.F. Třídy se hodnotily
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za netradiční kostýmy a taneční vystoupení chlapců. V této kategorii 1. místo
získala 8.B, 2. místo 8.E a 3. místo 8.A,
ve fotbalovém turnaji vyhrála 1. místo
třída 8.E, 2. místo 8.D a 3. místo 8.B.
Absolutním vítězem a držitelkou putovního poháru na školní rok 2022/2023
se stala třída 8.E.
Marcela Fialová
zástupce pro volnočasové aktivity (DDM a ŠD)
ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant
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Přehled plánovaných zájmových
kroužků DDM Frýdlant na školní
rok 2022/2023
1. Florbal

Kolář Václav

4. - 6. tř.

2. Judo I.

Mgr. Sýkora Petr

mladší

3. Judo II.

Mgr. Sýkora Petr

4. Judo III.

Po

15:00 – 16:30

Pur.

tělocvična

500 Kč

upřesníme v září

Běl.

upřesníme v září

600 Kč

starší

upřesníme v září

Běl.

upřesníme v září

600 Kč

Mgr. Sýkora Petr

nejstarší

upřesníme v září

Běl.

upřesníme v září

600 Kč

5. Sportovní hry

Mgr. Močárková Jana
Mgr. Passler Marie

1. - 6. tř.

upřesníme v září

Pur.

tělocvična

500 Kč

6. Šachy

Mgr. Buřita Dobroslav

1. - 9. tř.

pá

14:00 – 15:00

DDM

suterén

500 Kč

7. Myslivost a ochrana přírody

Ing. Bc. Wudyová Zuzana

1. - 9. tř.

Út

16:00 – 17:00

DDM

suterén

500 Kč

8. Rybářský kroužek

Mikoláš Jiří

1. - 9. tř.

Čt

16:00 – 17:00

rybník
DDM

zámecký rybník
suterén DDM

500 Kč

9. Keramika I.

Černá Ondřejka

1. - 3. tř.

Út

13:00 – 14:30

DDM

keramická dílna

700 Kč

10. Keramika II.

Černá Ondřejka

4. - 6. tř.

Út

14:45 – 16:15

DDM

keramická dílna

700 Kč

11. Tvořivé ruce

Richtrová Kateřina

3. - 5. tř.

Čt

15:00 – 16:30

DDM

ateliér

600 Kč

12. Vaření

Svobodová Kateřina

3. - 5. tř.

Út

15:00 – 16:30

DDM

kuchyňka

500 Kč

Kroužek společenského
13.
chování a tance

Svobodová Kateřina
Svobodová Dana

9. tř.

Čt

17:00 - 19:00

sál Beseda

700 Kč

14. Konstrukce a robotika

Fialová Marcela

5. - 9. tř.

Čt

15:00 – 16:30

Hus

přírodovědná učebna

500 Kč

15. Robotické hraní I.

Fialová Marcela

3. - 4. tř.

Út

14:00 – 15:00

DDM

učebna pod střechou

500 Kč

16. Robotické hraní II.

Fialová Marcela

3. - 4. tř.

Út

15:00 – 16:00

DDM

učebna pod střechou

500 Kč

17. Robotické hraní III.

Fialová Marcela

pokročilí

Čt

13:30 – 14:30

DDM

učebna pod střechou

500 Kč

18. Zábavná věda

Mgr. Stanková Šárka
Mgr. Passler Marie

4. - 5. tř.

Hus

přírodovědná učebna

500 Kč

19. Klub R

Svobodová Kateřina

3. - 6. tř.

Čt

15:00 – 16:30

DDM

1. patro

500 Kč

20. Školička

Hihlánová Jaroslava

MŠ

Út

16:00 – 17:00

DDM

přízemí

500 Kč

21. Školička

Hihlánová Jaroslava

MŠ

St

DDM

přízemí

500 Kč

22. Turistický kroužek

Doleželová Marie

1. - 9. tř.

Čt

16:00 – 17:00
14:00 - 15:30
sudý týden

DDM

suterén

500 Kč

upřesníme v září

Kompletní nabídka zájmových kroužků bude upřesněna v září 2022 na www.zsazusfrydlant.cz.
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Rok ve školce je velké
dobrodružství
„Jaro, léto, podzim, zima, ve školce nám
bylo prima. Povídaly hodiny, že už budou
prázdniny...“ se ozývalo koncem června
z oken naší mateřské školy. Nejen hodiny,
ale také kalendář nám napovídá, že školní
rok 2021-2022 je minulostí. Jaký tedy byl?
Podle nás pestrý, plný zážitků a nových
vědomostí, prostě jedinečný.
Některé akce byly tradiční, některé nové.
Některé byly pečlivě naplánované, jiné
vznikly „ze dne na den.“ Každopádně
jsme byli moc rádi, když po podzimu a
zimě ještě poznamenaných proticovidovými opatřeními, jsme mohli na jaře po
několika letech opět pořádat akce jako
Masopust nebo Vynášení Morény a sejít
se tak s dětmi z ostatních mateřských a
základních škol na frýdlantském náměstí. Vrátili jsme se také k odpoledním
tvořivým dílnám pro děti a rodiče, besídkám pro maminky, mohli jsme navštívit
dědečky a babičky z Domova seniorů U
Spasitele.
Spolupráce s tímto domovem je v naší
školce dlouholetou tradicí. Letos však
k již tradičním návštěvám a zpívání
přibylo ještě společné setkání na frýdlantském zámku, kam jsme byli pozvaní zaměstnanci z domova. Setkání
se uskutečnilo 28. června a my jsme na
něj nacvičili pohádkové písničky a říkanky. Doufáme, že i v příštím školním roce
se budeme moci pravidelně setkávat,
naplánovaný máme například turnaj
ve hře „Člověče, nezlob se!“
Každodenní provoz ve školce není pouze
o hraní, zpívání a tvoření. Je skvělé, když
se můžeme něco nového dozvědět. Jako
při projektu Malá technická univerzita,
který probíhal od března do června a
o kterém jsme již psali. V článku o tomto
projektu jsme mimo jiné slíbili, že brzy
postavíme i Ještěd a jak je vidět na fotografii, opravdu jsme modely Ještědu
na jedné z 10 lekcí postavili.
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A jaká by to byla školka bez výletů?
Cestovali jsme nejen pěšky, ale také autobusem. Navštívili jsme Ekocentrum
Střevlík v Hejnicích a jejich vzdělávací
program „Žížalka a její kamarádi“, moc
pěkný byl také výlet do Brniště na Stezku hastrmanů. Zapojili jsme se do Cesty
po frýdlantských betlémech, vypravili
jsme se na Den s IZS, Hubertskou jízdu,
Zemědělskou olympiádu, prohlídku frýdlantského zámku, Den dětí jsme oslavili
společně s frýdlantskými dobrovolnými
hasiči. Symbolickou tečkou za školním
rokem bylo Rozloučení s předškoláky,
které mělo letos název „Ježci na dovolené.“
Každá z těchto akcí byla nabitá zážitky a
také smíchem a báječnou atmosférou.
Jistě nezapomenutelným zážitkem byl
pro mladé průvodkyně na zámku okamžik, kdy dětem ukazovaly vycpaného medvěda Alexe. Děti velmi zaujal a
měly na slečny spoustu otázek, na které
ochotně odpovídaly. Za odměnu dětem
slíbily, že se za pár okamžiků uvidí také
s kastelánem. Následovala zvídavá otázka z hloučku dětí: „A bude taky vycpaný?“ Pan kastelán byl samozřejmě živý a

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | červenec/srpen 2022

ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant
dětem na nádvoří ochotně vyprávěl své
zážitky s místními strašidly a strašidýlky.
K tradičním také patří sobotní brigády
s rodiči a dětmi na naší školní zahradě.
Ještě jednou bychom rády touto cestou
poděkovaly všem, kteří i ve svém volném
čase přijdou a odvedou velký kus práce,
po kterém je naše zahrada vždy o kus
hezčí. Poděkování patří také všem, kteří nám v průběhu celého školního roku
pomáhali, podporovali nás a dávali najevo, že je jim a jejich dětem v naší školce
dobře.
Doufáme, že i další školní rok bude takový, jako ten uplynulý a už se moc těšíme,
co všechno společně prožijeme. Přejeme
všem krásné slunečné prázdniny a v září
opět na shledanou!
kolektiv zaměstnanců a dětí
MŠ Jiráskova

Hýbánky
Pohyb je součástí života. Současná
dětská generace trpí nedostatkem
pohybu. Proto jsme se rozhodli uskutečnit pro děti z frýdlantských mateřských škol a pro Dětskou skupinu
Koťata sportovní odpoledne. Děti
si zazávodily na deseti stanovištích.
Skákaly v pytlích, házely míčem na basketbalový koš, přecházely po připravených
stopách,
přeskakovaly
kroužky, skákaly přes překážky, prolézaly strachovým tunelem, kutálely
míč pomocí hokejky mezi překážkami,

chodily na chůdách nebo přebíhaly
třicetimetrovou vzdálenost. Desátým
úkolem bylo překonání velké překážkové dráhy, která byla sestavena ze tří
gymnastických sad.
Tyto sady zakoupilo Město Frýdlant
pro všechny mateřské školy, a tím
podpořilo program zvyšování úrovně
pohybové gramotnosti dětí. Za splnění všech deseti úkolů na děti
čekala odměna v podobě diplomu,
kuličkového labyrintu, drobného dárku
a sladké dobroty.

O pitný režim se postaraly paní kuchařky. Příjemná atmosféra byla doplněna
písničkami z filmových pohádek. Snažili
jsme se zábavnou formou nabídnout
dětem možnost pohybových aktivit.
Myslíme, že se nám to podařilo. Děti
byly nadšené a nečekali jsme, že
o akci bude tak velký zájem. Vést děti
k pohybu je ta největší devíza, kterou
jim můžeme dát.
MŠ Sídlištní a MŠ Bělíkova
Mirka Balášová
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Žáci základní umělecké
školy Frýdlant září!
V 19. století byla v českých zemích
založena tradice organizovaného hudebního vzdělávání. Vznikly městské
hudební školy. Jejich počet se v době
první republiky rozšiřoval, po druhé
světové válce byl zaveden jednotný typ
hudebních škol. V 60. letech 20. století se tyto školy transformovaly
na lidové školy umění, tzv. „lidušky“,
ve kterých postupně vznikaly další
obory: literárně-dramatický, výtvarný a
taneční. Novelizace školského zákona po
roce 1989 vrátila lidovým školám umění
jejich původní status školy (místo pouhé
zájmové činnosti) a dala jim i dnešní
označení základní umělecká škola.
V současné době jsou základní umělecké
školy pevnou součástí systému na sebe
navazujícího uměleckého vzdělávání.
Od mateřských škol až vysoké školy.
„Základní umělecké školy tvoří kořeny
naší kulturnosti, naší lásky k umění.
Ve světovém měřítku jsou zcela unikátním
vzdělávacím systémem, který je třeba
hýčkat, rozvíjet a podporovat,“ říká světoznámá mezzosopranistka a patronka
ZUŠ Open Magdalena Kožená.
„Naše ZUŠky mají propracovaný a mezinárodně uznávaný vzdělávací systém.
Vedou, vychovávají a rozvíjejí děti k všestranným osobnostem a tím vlastně spoluvytvářejí naši budoucnost. Nejde jen
o to vychovávat budoucí profesionály,
ale celou kvalitní kulturní a vzdělanou
příští generaci. A tomu by mělo odpovídat
i společenské postavení ZUŠ,“ doplňuje
houslista a skladatel Jiří Pavlica.
V pátek 20. května skončila v Praze
v Základní umělecké škole Jana Hanuše
v Břevnově velmi úspěšná cesta žákyň
naší „zušky“. Mezi více jak pětisty základními uměleckými školami v České
republice jsme se rozhodně neztratili.
V celostátním kole, které se konalo na
konci dubna v Turnově, získaly Josefína
28

a Viktorie Svěrčinovy z pěvecké třídy
Vladimíry Dančevské tři Čestná uznání.
Dvě v kategorii sólový zpěv a jedno
společně v kategorii komorní zpěv. Mezi
těžkou konkurencí vynikajících zpěvaček
a zpěváků, kteří předváděli doslova
profesionální pěvecké výkony, je to
vynikající a hlavně nečekaný úspěch.
Netušili jsme, že nás čeká v Praze ještě
větší radost. Ve hře na příčnou flétnu
získaly Tereza Málková a Kateřina
Mrázová obě druhé místo ve své
kategorii. Flétnistky vyučuje Lenka
Špringlová. Druhé místo získala i Hana
Špidlová ve hře na zobcovou flétnu
ze třídy Eduarda Himmela. Velkým
překvapením pro všechny bylo, když
byla udělena Haničce ještě Zvláštní
cena poroty za nápadité provedení
skladby J. Melkoviče Vtáčik.
Dosáhnout v soutěžích Základních
uměleckých škol takových výsledků je
podmíněno velmi intenzivní přípravou
po celý školní rok. To znamená doslova
stovky hodin práce navíc, samozřejmě
především pro žáky a jejich pedagogy a
také pro klavírní korepetitory Hanu
Zhuravlovou a Vladimíra Hrdinu. Paní
Zhuravlová, která doprovázela většinu
žákyň, prokázala úžasnou pohotovost a
profesionalitu, za to jí patří velké poděkování. Nakonec je třeba poděkovat
také všem rodičům za trpělivost,
obětavost, pomoc při soutěžích a
spoustu obětovaného času. Dlouhá
cesta od lednových školních kol, přes
okresní a krajská kola až do celostátního
finále tak byla nakonec velmi úspěšná a
rozhodně stála za námahu.
Tak ještě jednou, děkujeme!
Vladimír Hrdina
vedoucí
ZUŠ Frýdlant
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Zabezpečení
domácnosti
Jsou biokrby bezpečné?
před odjezdem na delší
V posledníchdobu
letech se na trhu roz

ch se na trhu rozšířila nabídka moderní bytové dekorace - krbů
na biopalivo
(„biokrbů“).
Jejich většímu prodej
• Neupozorňujte na svůj odjezd zbytečně předem.
většímu
prodeji a užívání zprvu bránila vyšší cena, ale toto
již dnesrůznými
neplatí.výrobci
Biokrby
vyráběné
jsou do
• Vypněte všechny elektrické spotřebiče (kromě lednice a mrazáku) a
výrobci
jsousvětla.
dodávány i mnoha internetovými obchody, kdy
jde často o dovoz ze
zhasněte
zahraničí.
• Zavřete všechna okna i dveře.
• Zabezpečte vstupní dveře (uzamknutí, alarm…).
• Nenechávejte volně položené předměty, které by mohly při silném větru
spadnout či odletět a někoho zranit, na balkonech, terasách a zahradách.
• Doporučujeme uzavřít přívod vody a plynu do bytu.
• Domluvte se s blízkou osobou a nechte u něj svůj aktuální kontakt a rezervní
klíče (pro případ nehody).

Hlavními výhodami biokrbů jsou m
kouřovod
a jejich
nenáro
mi biokrbů jsou možnost instalace do míst, kde nelze instalovat
tradiční
krb,finančně
kde není
prostory.
Mohou
být umístěny jak
finančně nenáročný provoz. Biokrby jsou vhodné pro interiéry,
terasy
i venkovní
nechat
volně
stojící nebo
v prostoru. Ne
být umístěny jako dekorace na stole, je možné je zavěsit na
stěnu,
vestavět
jednoduchou instalaci a dále pak j
cí v prostoru. Neznečišťují místnosti kouřem a sazemi. Reklamy
uvádějí
bezproblémové a bezpečné, jak to
alaci a dále pak již bezpečný a bezproblémový provoz. Jenže
je vše tak
většinou bezpečně provozovat za
bezpečné, jak to vypadá na první pohled? Praxe ukazuje, že
tento
typ krbu
větrat
prostory
kdelze
jsou biokrby u
ě provozovat za předpokladu, že uživatel dodrží návod k použití.
Kromě
nutnosti
uhličitého, se uživatel může setka
e jsou biokrby užívány, vzhledem ke spotřebě vzdušného majetek,
kyslíku a ale
vývoji
oxidulidské život
i ohrozit

atel může setkat také s nebezpečím vzniku požáru, který může zničit nejen
ozit lidské životy.
Několik základních rad pro bezpe

• Vždy dodržujte pokyny uv
• Vyžadujte od prodejce pod
• Dodržujte minimální vzdá
žujte pokyny uvedené v návodu k použití.
biokrbem.
od prodejce podrobný návod k použití v českém jazyce.
• Nikdy nedolívejte biopaliv
minimální vzdálenost 1 metr od hořlavých látek po stranách•a především
nad
Biopalivo doplňujte do zh
uhašení), aby nedošlo k po
olívejte biopalivo, pokud v krbu stále hoří, hrozí riziko vzniku•požáru.
Používejte pouze origináln
doplňujte do zhašeného a vychladlého biokrbu (minimálně po 15
minutách
od
spalování
v biokrbech.
Kva
by nedošlo k popálení.
• Obal obsahující nebezpečn
českémpro
jazyce a dalšími ú
pouze originální palivo pro biokrby – bioethanol (kapalina, gel)vurčené

h rad pro bezpečný provoz biokrbu:

v biokrbech. Kvalitní bioethanol pro biokrby obsahuje cca 96% ethanolu.
Byla zjištěna
skutečnost, že v ČR n
hující nebezpečnou směs (palivo pro biokrby) musí být opatřen
informacemi
konstrukční standardy (normy), kt
azyce a dalšími údaji a výstražnými symboly.
29

zahraniční výrobci mají krby certif

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | červenec/srpen 2022

Mikroregion Frýdlantsko
podpořil potřebné seniory
i rodiny s dětmi
Letos potřetí rozdělovaly obce Mikroregionu Frýdlantsko společné finanční příspěvky pro poskytovatele sociálních
služeb na Frýdlantsku. Celkovou částkou 2 145 175 Kč, kterou členské obce vyčlenily ze svých rozpočtů, bylo
podpořeno celkem 15 subjektů s 21 službami.
Finanční prostředky podpoří poskytovatele sociálních služeb v následujících činnostech:

v keramické dílně, výtvarné dílně, dílně
praktických dovedností a v tréninkové
kavárně.

A) Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

B) Služby pro rodiny, děti a mládež

Potřebnou péči v domácím prostředí
zajišťují pečovatelské služby a služby
osobní asistence.
Jsou poskytovány těmito subjekty:
Diecézní charita Litoměřice –
pečovatelská služba
Diakonie Beránek z.s. – pečovatelská
služba
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.
– osobní asistence
Předcházení osamocení a aktivizaci
seniorů se věnuje sociálně aktivizační
služba pro seniory a osoby se zdravotním
postižením.
Je poskytována organizací Přístav 3V,
z.ú. v Hejnicích a Lázních Libverda.
Pro ty seniory, kteří potřebují nepřetržitou
péči, je určeno pobytové zařízení domov
pro seniory.
Služba je poskytována DOMOVEM
U SPASITELE středisko Husitské
diakonie.
Pro osoby s duševním onemocněním,
které potřebují podporu a doprovázení
v běžných záležitostech, jsou určené
služby organizace FOKUS Liberec.
FOKUS Liberec o.p.s. – služba sociální rehabilitace a služba podpora
samostatného bydlení.
Domov Raspenava, příspěvková
organizace provozuje sociálně terapeutickou dílnu, do které docházejí klienti,
kteří se nemohou uplatnit na běžném
trhu práce. Pracovní terapie probíhá
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Rodinám, kterým se narodí miminko
s handicapem, pomáhá Centrum LIRA se
službou rané péče.
Rodinám s dětmi s poruchou autistického
spektra až do 10 let věku nabízí pomoc
a podporu sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi. Poskytuje ji Centrum
LIRA, z.ú.
S rodinami, které potřebují podpořit
v každodenních záležitostech a péčí o
děti, pracuje sociálně aktivizační služba
pro rodiny s dětmi organizace Maják
NMPS, z.ú.
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
provozují kluby Cajk ve Frýdlantě a Kino
v Novém Městě pod Smrkem. Nabízejí
prostor pro smysluplné trávení volného
času a podporu pro realizaci vlastních
aktivit pro děti a mládež od 6 do 26
let, které jsou ohroženy společensky
nežádoucími jevy.
Jsou poskytovány těmito subjekty:
Diakonie ČCE – středisko v Jablonci
nad Nisou – Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež – NZDM Cajk
Maják NMPS, z.s. – Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež – NZDM Kino
C) Zajištění dluhového poradenství
na Frýdlantsku
Profesionální odborné dluhové poradenství, které je pro obyvatele Frýdlantska
dostupné na pobočkách ve Frýdlantu a
v Novém Městě pod Smrkem.
Je poskytováno organizací Člověk
v tísni, o.p.s.

D) Podpora terénních programů
Pracovníci terénních programů pomáhají
se zorientováním se v situaci, kterou
neumí klient sám vyřešit. Nabízejí pomoc
s vyřízením běžných záležitostí, mohou
klienty doprovázet na různé úřady.
Službu terénního programu na Frýdlantsku realizuje Člověk v tísni, o.p.s.
E) Zajištění protidrogových služeb
V území je realizován terénní program
pro osoby ohrožené drogou. Pracovníci
zajišťují výměnný program materiálu
pro nitrožilní užívání drog, poradenství
pro klienty a jejich blízké. Pracovníci mohou také doprovázet klienty
na úřady nebo jiné instituce.
Ve Frýdlantě v Centru 1407 funguje
poradna pro osoby, které chtějí řešit svou
závislost. Pracují i s dětmi a mladistvými
do 18 let, kteří experimentují nebo
škodlivě užívají nějakou legální či nelegální návykovou látku. Poradenství se
zaměřuje i na nelátkový typ závislostí
(nadměrné užívání počítače, telefonu,
gambling).
Služby jsou poskytovány těmito subjekty:
Most k naději, z.s. – Terénní program
pro uživatele drog
ADVAITA, z.ú. – Poradna pro závislost
na návykových látkách i pro nelátkové
závislosti
F) Krizové bydlení
Na území Frýdlantska nejsou služby
nabízející dočasné nebo náhradní bydlení
pro potřebné. Proto jsou podporovány
nejbližší služby, které tuto podporu
nabízejí. Všechny azylové domy se nacházejí v Liberci nebo blízko něj.
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Charita Liberec - Azylové domy pro
matky s dětmi – Domov sv. Anny a
Domov sv. Moniky
Návrat o.p.s. – Azylový dům pro ženy a
rodiny s dětmi
Návrat o.p.s. – Azylový dům Speramus
pro muže
Kontakty na uvedené služby jsou
dostupné na webových stránkách
www.frysko.cz.
Do společné podpory sociálních
služeb jsou na Frýdlantsku zapojeny
tyto obce:

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 a Višňová.
Do financování protidrogových služeb
je navíc zapojena Bulovka a Raspenava.

Mgr. Lenka Stehnová
Mikroregion Frýdlantsko
www.frysko.cz

Přehled podpořených subjektů 2022
Dotační program na podporu sítě sociálních služeb v Mikroregionu Frýdlantsko
žadatel

druh sociální služby

1

FOKUS Liberec o.p.s.

§ 70 Sociální rehabilitace

67 217 Kč

2

FOKUS Liberec o.p.s.

§ 43 Podpora samostatného bydlení

53 790 Kč

3

Centrum LIRA, z.ú.

§ 54 Raná péče

4

Centrum LIRA, z.ú.

§ 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS

5

Diakonie ČCE - středisko
v Jablonci nad Nisou

§ 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

192 661 Kč

6

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.

§ 39 Osobní asistence

29 528 Kč

7

Charita Liberec

8

Charita Liberec

9

Člověk v tísni, o.p.s.

§ 37 Odborné sociální poradenství - dluhová poradna

122 600 Kč

10

Člověk v tísni, o.p.s.

§ 69 Terénní programy

124 057 Kč

11

DOMOV U SPASITELE středisko
Husitské diakonie

§ 49 Domovy pro seniory

666 944 Kč

12

Maják NMPS, z. ú.

§ 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

106 755 Kč

13

Maják NMPS, z. ú.

§ 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

170 361 Kč

14

Návrat, o.p.s.

§ 57 Azylové domy - SPERAMUS

15 208 Kč

15

Návrat, o.p.s.

§ 57 Azylové domy - Pro ženy a rodiny s dětmi

39 583 Kč

16

Domov Raspenava,
příspěvková organizace

§ 67 Sociálně terapeutické dílny

40 833 Kč

17

Přístav 3V, z.ú.

§ 66 Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby s
e zdravotním postižením

27 417 Kč

18

Diakonie Beránek z.s.

§ 40 Pečovatelská služba

72 000 Kč

19

Diecézní charita Litoměřice

§ 40 Pečovatelská služba

108 472 Kč

20

Most k naději, z.s.

§ 69 Terénní programy

43 690 Kč

21

ADVAITA, z. ú.

§ 37 Odborné sociální poradenství

67 292 Kč

Celkem

§ 57 Azylové domy - Domov pro matky s dětmi v tísni
- Domov sv. Anny
§ 57 Azylové domy - Domov pro matky s dětmi v tísni
- Domov sv. Moniky

dotace v roce 2022

103 544 Kč
34 546 Kč

36 436 Kč
22 241 Kč

2 145 175 Kč
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Mladí hasiči mají za sebou
soutěže hry Plamen, Jan Rajský
postoupil na republiku!
První místo a postup na Mistrovství České republiky v požárním sportu si v neděli 5. června 2022 zajistil svým
výkonem v soutěži dorostu ve hře Plamen, která se uskutečnila v Zákupech na Českolipsku, Jan Rajský ze Sboru
dobrovolných hasičů Frýdlant. Svoji formu tak pojede potvrdit na mistrovství hned první červencový víkend do Ústí
nad Labem. Spolu s ním bojovali na nedělních závodech i čtyři další dorostenci z SDH Frýdlant, v pátek a v sobotu
3. a 4. června proběhlo také krajské kolo hry Plamen určené starším žákům. Také sem vyslal SDH Frýdlant svůj
soutěžní tým, který nakonec obsadil páté místo.
Raszková, v kategorii starších dorostenek
týmů, naši starší žáci skončili na celkovém
„Sbor dobrovolných hasičů reprezentoAnna Tencerová a Tereza Holanová,
pátém místě,“ říká kouč týmu Jiří Kokta.
valo v pátek a v sobotu 3. a 4. června
v kategorii mladší dorostenci Václav
v Zákupech na krajském kole hry Plamen
V neděli pak o nejlepší umístění v požárBerka a v kategorii střední dorostenci Jan
desetičlenné družstvo složené z Matěje
ním sportu, který je složený z disciplíny
Rajský. Ten si svým výkonem vybojoval
Tomčíka, Martina Škeříka, Jakuba
100 m s překážkami a dvojboj, soutěžili
účast na červencovém Mistrovství České
Šajera, Jakuba Tencera, Radima Krupky,
dorostenci. Frýdlantští běhali každý za
republiky,“ uzavírá kouč Jiří Kokta.
Karolíny Kukalové, Václava Berky, Terezy
sebe, jako jednotlivci. „V kategorii mladRaszkové, Veroniky Šafránkové a Dana
Žebra. Závodů se celkem zúčastnilo osm
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ších dorostenek reprezentovala Sbor
dobrovolných hasičů Frýdlant Tereza

mp
Foto: Václav Meduna
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Nový kurz k získání základního
vzdělání má své první absolventy
Ve školním roce 2021/2022 proběhl na Střední škole hospodářské a lesnické Frýdlant pilotní projekt kurzu ukončení
základního vzdělání pro mladistvé i dospělé, kteří skončili základní školu v nižším než devátém ročníku a neměli tak
ukončené základní vzdělání. Jde o projekt v Libereckém kraji ojedinělý a i v rámci republiky je nabízen povětšinou
základními školami. Frýdlantská Střední škola hospodářská a lesnická je jedinou střední školou, která ho v rámci
republiky nabízí. Do kurzu se přihlásilo 13 studentů, zdárně ho závěrečnou zkouškou zakončilo ve čtvrtek 26. května
10 z nich. Ten samý den si pak na nádvoří hradu a zámku Frýdlant převzali slavnostně vysvědčení, které je dokladem
o ukončení základního vzdělání. Kurz byl pro uchazeče zdarma, finančně ho podpořil Liberecký kraj.
„Obsahem kurzu bylo učivo 9. ročníku
základní školy a opakování učiva nižších
ročníků druhého stupně základní školy
v předmětech, kde je návaznost učiva nezbytná k pochopení nové látky. Obsah a
struktura výuky byly stanoveny školním vzdělávacím programem,“ vysvětluje
ředitel Střední školy hospodářské a
lesnické Frýdlant, Ing. Miroslav Kudrna.

výlety a online vzdělávání ve spolupráci
s Místí akční skupinou Frýdlantsko, z.s
(MASiF) prostřednictvím jejího volnočasového klubu Free-club.

Kurz byl organizován jako dálkové
studium v rozsahu 1 den konzultací
každých 14 dní v období říjen 2021 až
květen 2022. Žáci kurzu se průběžně
vzdělávali nejen v oblasti výukové, ale
také osobnostní.

„Závěrečné zkoušky se konaly formou
testů z učiva 9. ročníku základní školy
z českého jazyka, matematiky, anglického
jazyka, přírodovědných základů, které
zahrnují fyziku, chemii, přírodopis a
informatiku a pak z humanitních základů,
které jsou tvořeny dějepisem, zeměpisem a humanitní, tělesnou, pracovní a
estetickou výchovou,“ doplňuje Miroslav
Kudrna.

Kurz k dokončení základního vzdělání
probíhal v prostorách Střední školy
hospodářské a lesnické Frýdlant, kombinoval výuku ve škole, poznávací

„Všem deseti absolventům kurzu blahopřejeme a přejeme další úspěchy a
šťastnou volbu střední školy,“ přeje
za MASiF Lucie Winklerová.

Liberecký kraj plánuje v příštím školním roce kurz pro ty, kteří nemají
dokončené základní vzdělání, znovu
otevřít. „V Libereckém kraji jsme bohužel
nad republikovým průměrem v počtu
těch, kteří nemají dokončenou devátou
třídu základní školy a tím ani základní
vzdělání. Proto Liberecký kraj tento
projekt velmi rád podpoří i v příštím
školním roce. Už od září se budou moci
žadatelé do kurzu hlásit, otevřen bude
opět v říjnu,“ slibuje náměstek hejtmana
Libereckého kraje pověřený řízením
resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti a místostarosta
Frýdlantu Ing. Dan Ramzer.
mp
Foto: SŠHL Frýdlant, MASiF
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Knihomol 7-8/2022

Čas prázdnin a dovolených je právě tady
V minulém čísle zpravodaje jsem vám
slíbila knižní novinky, které můžete
přibalit na prázdniny a na dovolenou.
Svůj slib tímto plním.
K dovolené patří dobrodružství, přátelé,
spousta zážitků, letní lásky a třeba i
turistické výlety. Mnohdy vyhlížíme
dobrodružství v dalekých krajích a
někdy přehlídneme krajinu, kterou
máme za humny.
Oblíbeným turistickým cílem pro generace výletníků jsou Jizerské hory,
zejména pak jejich partie v okolí Hejnic.
Mezi nejkrásnější a nejromantičtější
místa Jizerských hor pak patří údolí
potoků Malý a Velký Štolpich. Divoká
krajina nadchne stejně, jako okouzlila
skladatele Carla Maria Webera. Říká se,
že jej toto místo inspirovalo v době, kdy
se léčil v nedalekých Lázních Libverda,
k opeře Čarostřelec. I my vás chceme
inspirovat a proto vám představujeme
Čarostřelce v knižní podobě, dokonce
jde o knihu se stejným názvem, která je
prvotinou spisovatele Jana Horníčka.
Je zasazena do nehostinných Jizerských
hor. Jedná se o historický román
s detektivní zápletkou a mysteriózními
prvky. Je mrazivý únor léta Páně 1789.
Cesta z Reichenbergu do Hejnic se
klikatí strmým, zalesněným průsmykem.
Stmívá se, nad horami běsní sněhová
bouře. Během namáhavé jízdy se
v dostavníku seznamují dva muži. Otec
Vilém – kněz, který prchá před svou
minulostí – a doktor Šulc, podivínský
lékař z Vídně. Ti dva mají pramálo
společného, brzy se však ukáže, že
je dohromady nesvedla náhoda, ale
něčí lstivý úklad. Oba vědí až příliš
o temném případu svatokrádeže.
Pátrání se komplikuje, dva týdny
po vyloupení hejnického kostela dojde
k sérii krvavých vražd. Souvisí to celé
s nebezpečnými intrikami, které splétá
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místní opat? A co tají bývalý vojenský
kaplan z nedalekého Bílého Potoka?
Vyšetřování posléze zavleče naše
hrdiny hluboko do hor: mezi pytláky a
pašeráky, jimž vládne pověstný čarostřelec Tapper.
Pokud vás tento příběh z Jizerských
hor zaujal, má své volné pokračování,
které se jmenuje Kapitán Stellwerther.
Nově se na scéně objevuje nejen
Vilém, ale i neporazitelný doktor Šulc,
všudypřítomná tajná policie a hlavně
nový zašmodrchaný případ, který nás
z Českého království zavede rovnou
do revoluční Paříže.
Historická detektivka je mezi čtenáři
oblíbená, zvláštní přízeň má mezi čtenáři
spisovatel Vlastimil Vondruška. Ráda
bych vás upozornila na jeho novou
historickou ságu Křišťálový klíč, která
se odehrává v době od třicetileté války
až do revolučního roku 1848, kdy bylo
zrušeno poddanství jako poslední bašta
feudalismu. Rozsáhlá tetralogie vypráví
o osudech sklářského rodu Heřmanů
na pozadí života v severních Čechách,
které prošly na konci feudalismu
nebývalým hospodářským vzestupem a
později stejně rychlým úpadkem. Název
„Křišťálový klíč“ symbolizuje rodinné
tajemství, které se v rodu Heřmanů
předává z generace na generaci,
současně je kopec Klíč dominantou
Nového Boru, v jehož blízkosti se
Křížová huť Heřmanů nachází.
Dalším knižním tipem je historický
román smíšený s literaturou faktu,
který popisuje události doby (ne) dávno
minulé. Jde o dílo spisovatelky Karin
Lednické nazvané Životice: Obraz
(po)zapomenuté tragédie. Životice
byly malá vesnice uprostřed Těšínského
Slezska. Po Mnichovu byly zabrány
Polskem, po 1. září 1939 se jako dobyté

území staly součástí Říše. V noci ze 4.
na 5. srpna 1944 zastřelili partyzáni
v místním hostinci tři příslušníky
gestapa. Následovalo tragické ráno
6. srpna, během kterého gestapo zavraždilo šestatřicet mužů ze Životic a
okolí. Někteří z nich zemřeli před očima
svých blízkých. Jiní opodál, protože je
gestapáci nutili běžet. „Zastřelen na
útěku“, stálo pak v hlášení.
Podle velitele zásahu Guida Magwitze
to měla být „krvavá msta za zavražděné
kamarády“. Pojal ji vskutku důkladně,
protože odvetné akce pokračovaly až
do února 1945. Během nich zemřeli
další lidé, desítky byly odvlečeny do
koncentračních táborů. Vrátili se čtyři.
Vzhledem k počtu obyvatel patří
Životice k válkou nejpostiženějším
obcím na území České republiky.
Karin Lednická tento příběh znovu přivádí k životu. Kombinuje přepis vyprávění pamětníků a dokumentární část,
při níž čerpá z pečlivých rešerší. Text doprovází bohatá obrazová příloha, která
podtrhuje autentičnost zaznamenaného. Tato kniha vzdává úctu obětem i
přeživším Životické tragédie, rozšiřuje
obzory o dějiny česko-polsko-německé.
Sledujeme osudy obyčejných lidí, kteří na válku vždy doplatí nejvíc. Toto
téma není pro letní dovolenou úplně
oddechové, ale stojí za připomenutí
tragických osudů mnoha rodin.
Přejděme teď v nabídce knih k odlehčenému tématu jako je léto. Když k tomu
přidáme neobyčejné, máme krásný
šťavnatý letní román Neobyčejný
román od slovenské autorky Kristíny
Pavelkové.
Kniha Neobyčejný román je o objevování skutečných životních hodnot
a také o hledání vlastního já. Když se
úspěšná kariéristka Paula dozví o smrti
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tety Ester, ze dne na den zanechá doma
snoubence i hektický život v rušném
městě a vymění je za klidné prostředí
venkova. Postupně zjišťuje, že život
na venkově není až tak nudný, jak si
zprvu myslela. Jak se emancipovaná
Paula vyrovná s úzkoprsým prostředím,
intrikami, odmítavými pohledy místních
venkovanů, kteří ji obviňují, že jejich
vesnici převrátila naruby?
I v dětském světě se občas něco
převrátí…
Někdy se musíte ztratit, abyste našli sami
sebe. S touto myšlenkou, začíná příběh
Marušky, která se musela přestěhovat
do Prahy z jižních Čech, protože se její
rodiče rozvedli a máma chce ve městě
začít nový život. Maruška, ale nechtěla
nic měnit, v novém domově jí chybí
nejen táta, ale i les, hájovna a kamarádi.
Naštěstí ale náhodou potká Johanku,
kterou neustále kontroluje její máma, a
zjistí, že není jediná, kdo to má s rodiči
těžké. Společně se rozhodnou aspoň
na chvíli všemu uniknout, utečou z domova a vydají se za dobrodružstvím.
A i když je na cestě čekají i nemilá
překvapení, spolu dokážou čelit snad
všemu. Nebo ne?
Dívčí román Dobrodružky je novinkou
spisovatelky dětské literatury Ivany
Peroutkové, která k nám do Frýdlantu
přijela v červnu popasovat naše
prvňáky.
Pojďme se proto k pasování na čtenáře
ještě vrátit. Naše pasovací hymna se
po roce opět rozezněla v obřadní síni
frýdlantské radnice 7. června 2022.
A opět zazněla i zaklínací formule

„Ve jménu pohádek, románů a básní,
jménem všech literárních hrdinů a
světů tě pasuji na čtenáře“.

jsme aktuálně přidali do knihovního
fondu knihovny.

V průběhu let se slavnostního ceremoniálu pasování prvňáčků z prvních
tříd ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant na čtenáře
ujaly významné osobnosti dětského
čtenářství, které mají na svém kontě
řadu knih právě pro začínající a
nejmenší čtenáře. Paní spisovatelka
Ivana Peroutková patří právě k těmto
osobnostem. Prvňáčkům připomněla,
jak je důležité začíst číst, že se dětem
rozšíří obzory a svět fantazie, který
určitě najdou právě v knihách.

Kouzelné čtení je zábava pro děti
s interaktivní Albi tužkou, mluvícími
knihami a hrami. Vydejte se s dětmi
pátrat po záhadách lidského těla,
proveďte je pohádkovým světem,
objevujte zákoutí vesmíru nebo si
s nimi zazpívejte lidové písničky. Knihy
a hry Kouzelného čtení jsou plné
dialogů, písniček a vědomostí, které
umožňují zvídavým dětem se rozvíjet.
Dětské knihy obsahují i kvízy různých
obtížností, takže na testování nových
vědomostí se rozhodně nezapomnělo.

Začátkem června jsme v knihovně
Frýdlant odstartovali ČTIVÉ KLUBKO
S KNIHOMOLEM. Jde o pravidelné
setkávání nejmenších dětí a jejich rodičů
v rámci projektu bookstart – s knížkou do života pro děti od narození
do tří let.
Měli jsme radost, že došlo k naplnění
přání, které vždy říkáme od roku 2020
při vítání občánků právě narozeným
frýdlantským miminkům a jejich rodičům, kdy jim v rámci projektu věnujeme
první knihu do života. Do našeho
společného setkání ČTIVÉHO KLUBKA
se zapojily aktivní maminky i s jedním
tatínkem.
Z počáteční nejistoty a seznámení se
setkání rozvinulo v hravé dopoledne,
kdy si maminky předaly své zkušenosti a
s miminky jsme si „zatančili“ pohybové
básničky.
Společně jsme přišli na nápad
Kouzelného čtení - Albi tužek, které

A co je kouzelné čtení?

Kouzelné čtení a hry, které pro vás
čtenáře připravujeme a zařadili jsme
je do fondu, vám představíme v zářijovém čísle Frýdlantského zpravodaje,
ať se máte na co těšit. Některé z nich
si už nyní můžete zapůjčit, třeba právě
na prázdniny.
Stejně tak si můžete nově zapůjčit
v naší knihovně čtečku E- knih. Rozšiřte
čtenářskou obec jednoduše právě
přes E- knihy! Jak na e-knihy vám rádi
poradíme.
Nezbývá než vám popřát krásnou
dovolenou. Ukažte vašim dětem, jak
kouzelné mohou být chvíle spolu, klid a
pohoda. Rozložte si deku na trávník a
chvíli si spolu jen tak čtěte. Máme pocit,
že po hektickém roce to potřebujeme
všichni!
Za Městskou knihovnu Frýdlant
Radka Wittmayerová
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Letní jazzová dílna Karla
Velebného opět v srpnu!
Tradičně v polovině srpna proběhne ve Frýdlantu už po 39. Letní jazzová dílna Karla Velebného, která je hudebním
workshopem jazzových hudebníků a koná ve Frýdlantu za účasti předních českých jazzových sólistů a zahraničních
lektorů. Konat se bude od 13. do 20. srpna 2022.
V průběhu 39. Letní jazzové dílny se
nebude jen učit jazzové improvizaci,
ale připraveny jsou opět i koncerty
pro veřejnost. „V úterý 16. srpna zahrají
na nádvoří frýdlantské radnice lektoři
dílny převážně seniorům a ve středu 17.
srpna se uskuteční velkolepý lektorský
koncert v krásném a honosném prostředí
nádvoří hradu a zámku Frýdlant. V tomto
inspirací sálajícím prostředí vystoupí
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smetánka naší jazzové scény i zahraniční
hosté. Ve čtvrtek a v pátek 18. a 19. srpna
pak zahrají v sále restaurace Beseda
pod vedením lektorů kapely frekventantů
a dva big bandy, jejichž leaderem bude
Neil Wetzel nebo Andy Schofield. Jistě
ale dojde i na další akce a věříme, že se
zopakuje i loňský průvod hudebníků
Frýdlantem z nově pojmenované uličky
Karla Velebného,“ říká hlavní organizátor

Letní jazzové dílny Karla Velebného
Aleš Benda.
Město Frýdlant je tradičním partnerem
Letní jazzové dílny, kromě finančního
příspěvku poskytuje akci například i
zázemí pro jazzové dílny a část koncertů.
mp
Ilustrační foto z LJD v roce 2020:
Radek Petrášek
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Zajděte si do letního kina,
najdete ho hned za kinem
kamenným
Frýdlant nabídne i letos milovníkům filmů letní specialitu, kterou je promítání pod širým nebem. Letní kino najdou
v prostoru za klasickým kamenným kinem, promítat bude vždy v pátek a v sobotu večer po setmění. Z počátku
července tedy ve 22 hodin, koncem srpna už ve 20.30 hodin. Neznamená to ale, že kamenné kino s promítáním o
prázdninách končí. I nadále bude mít pro návštěvníky připraveny filmy vždy v pátek, v sobotu i v neděli. V případě
nepříznivého počasí se pak do něj přesune promítání snímku z letního kina.
„Program kina jsme v létě nechtěli stavět
jen na letním kině, které je velmi závislé
na počasí a jeho vrtoších. Proto jsme
zvolili variantu kombinace promítání
pod širým nebem a uvnitř kamenného
kina,“ vysvětluje vedoucí Městského
kina Frýdlant Jan Plíšek. Letní kino tak
bude promítat vždy v pátek a v sobotu
po setmění. „Promítat se bude na plátno,
které vzniklo namalováním a úpravou
na stěně, v prostoru za klasickým kinem.
Návštěvníci budou mít opět k dispozici

lavičky na sezení, podsedáky, přinést
si mohou ale i vlastní židličky. Místa
k sezení nebudou číslována a každý si
tak může sednout, kam bude chtít,“ říká
vedoucí odboru kultury a cestovního
ruchu Iva Beranová. K dispozici bude
opět i oblíbené občerstvení.
Letní kino i pokladna budou otevřeny
vždy zhruba hodinu před promítáním.
V případě nepříznivého počasí pak
bude film puštěn v kině kamenném a
diváci o něj tak nepřijdou.

„V letním kině budeme nejčastěji hrát
komedie či kasovní trháky, hodně
vsázíme na české snímky. V nabídce
ale budou i úplné novinky, dokument
z Jizerských hor či dramata. Věřím, že
z nabídky promítání letního kina si tak
vybere každý, kdo si nebude chtít nechat
zážitek promítání pod širým nebem ujít,“
uzavírá Jan Plíšek.
mp

Domeček Frýdlant z.s.

pořádá
zábavný pochod plný her pro děti, rodiče a prarodiče

"Dobrodružná plavba"
Kdy: 17. září 2022
Start: dětské hřiště Purkyňova 8:30 - 10:00 h.
Startovné: 20,- Kč

Účastníci v
pirátském
budou
odměněni!

Hra o
hodnotné
ceny!
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Ohnivý Bastard Frýdlant
– do Frýdlantu se vrací
běžecko-překážkový závod
V sobotu 20. srpna 2022 se ve Frýdlantu uskuteční druhý ročník běžecko-překážkového závodu nazvaného
Ohnivý Bastard Frýdlant. Tentokrát si budou moci běžci vybrat ze dvou tras. První je dlouhá 6 km a povede spíše
městem, druhá je dlouhá 12 km a povede spíše přírodou.

Zde jsou základní
informace o závodu:

Dětský závod

Start:

• čas startu upřesníme
• Frýdlant, upřesníme
• hromadný, rozdělený dle věkových
kategorií

• první vlna v 11.00 hodin
• Frýdlant, místo upřesníme
• ve vlnách – 10 závodníků
po 5 minutách
Kategorie:
•
•
•
•

muži a ženy
pouze open
rozdělení dle věku (upřesníme)
délka 6 a 12 km

Věkové omezení: 16+
(se souhlasem zákonného zástupce)
Časový limit: 4 hodiny
Boty s hroty: zakázány
Počet překážek: upřesníme
Startovné
• do 17. 7. 2022:
• do 17. 8. 2022:
• na místě:

990 Kč
1.090 Kč
1.250 Kč

Sleva
• pro 4 a více běžců: 10 %
• pro 10 a více běžců: 15 %
• pro členy IZS: 10 %
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Start:

Kategorie:
• dívky a chlapci
• 0 – 9 let
• 10 – 15 let
Věkové omezení: 15 let, starší startují
mezi dospělými
Doprovod dospělých: rodiče mohou
běžet s dětmi
Trasa:
• 700 – 800 m pro mladší
• 1 400 – 1 600 m pro starší
• počet překážek upřesníme

Startovné:
• do 17. 8. 2022:
• na místě:

550 Kč
600 Kč

Děti trvale žijící ve Frýdlantu mají
startovné zdarma.
Více informací o závodech
na www.bedrichovskybastard.cz.
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Začátkem září hostí
Frýdlant po deseti letech
Krajské dožínky!
Liberecký kraj, Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant a město Frýdlant ve spolupráci s Regionální agrární
radou Libereckého kraje a MAS Frýdlantsko pořádají 3. září 2022 Krajské dožínkové slavnosti Libereckého kraje.
Dožínky, tradiční slavnost u příležitosti
ukončení žní, byly pro naše předky
symbolem konce období nouze a
počátku dostatku potravin. To byl také
důvod, proč byly dožínky pokládány
v mnoha společnostech za začátek
nového roku. Liberecký kraj navázal
na tuto pradávnou tradici v roce 2002,
kdy uspořádal právě ve Frýdlantu první
novodobé Krajské dožínky.
Letos se do Frýdlantu Krajské dožínky
po deseti letech vracejí. Na náměstí
T. G. Masaryka bude kromě tržnice
regionálních výrobců k vidění také
slavnostní vyhlášení výsledků soutěže
Výrobek roku Libereckého kraje. Ještě
předtím ale projde městem tradiční
staročeský dožínkový průvod. Trasa
průvodu povede od frýdlantského
zámku ke kostelu Nalezení sv. Kříže,
kde se bude konat i následná mše a
poděkování za úrodu. V městském parku
bude k vidění výstava hospodářských
zvířat a zemědělské techniky, představí
se i různé zájmové spolky a sdružení.
Pro návštěvníky bude připraven
také bohatý doprovodný kulturní
program, v rámci kterého se představí
např. kapely Čechomor, Zrní nebo
Big‘O‘Band.

Krajské

Frýdlant
3 ∙ 9 ∙ 2022

dožínky

CELODENNÍ PROGRAM
(NÁMĚSTÍ A PARK)
REGIONÁLNÍ POTRAVINY | ŘEMESLA
VÝSTAVA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA

DOPROVODNÝ PROGRAM
PRŮVOD ZE ZÁMKU | MŠE V KOSTELE NALEZENÍ
SV. KŘÍŽE | PŘEDÁNÍ DOŽÍNKOVÉHO VĚNCE
| VÝROBEK ROKU LIBERECKÉHO KRAJE
Vstup zdarma, změna programu vyhrazena.

13:00 – 14:00

ČECHOMOR
ZRNÍ
BIG'O'BAND
17:00 – 18:00

18:30 – 20:30

Jízda historickým vlakem
Odjezd – 8:46 Liberec
Příjezd – 9:43 Frýdlant v Čechách (zpět 18:05)

Historický vlak bude dále pokračovat do Jindřichovic pod Smrkem a zpět
Jízdní řád historického vlaku na webu: www.dozinky.kraj-lbc.cz

www.dozinky.kraj-lbc.cz

Ing. Miroslav Kudrna
ředitel
Střední školy hospodářské a lesnické
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Z Frýdlantu do Jilemnice a Poniklé
- aktivní senioři mohli opět
vyrazit na tajný výlet
Oblíbený tajný výlet uspořádalo ve středu 8. června 2022 pro své aktivní seniory město Frýdlant. Jeho cílem bylo
tentokrát Semilsko, konkrétně Jilemnice a Poniklá, která se shodou okolností stala tom samém týdnu Vesnicí roku
2022 Libereckého kraje. Tajného výletu se zúčastnilo 52 seniorů, doprovodem jim byli místostarosta Frýdlantu Dan
Ramzer, matrikářka Městského úřadu Frýdlant Ivana Sitzberger a tajemnice Městského úřadu Frýdlant Veronika
Bubeníčková. Den se povedl na jedničku, včetně počasí.
„Trasa tajného výletu je pro seniory vždy
do poslední chvíle opravdu překvapením.
Nikdo ještě ve chvíli, kdy si sedá do autobusu, neví, kam ho řidič odveze, co uvidí,
co zažije,“ vysvětluje matrikářka Ivana
Sitzberger. Cíl se aktivní senioři dozvědí
až těsně před započetím cesty. „Letos
jsme vybrali jako cíle tajného výletu
Jilemnici a Poniklou a máme radost,
že jsme se konečně trefili do místa, kde
většina z našich seniorů ještě nebyla.
Je to totiž velmi těžké, protože jsou
mezi nimi turisté, kteří mají prochozené
ledasco a také velcí cestovatelé,“ dodává
s úsměvem matrikářka.
Prvním místem, které během tajného výletu senioři navštívili, bylo Krkonošské muzeum v Jilemnici, které sídlí
v tamním zámečku. Zvládli komentovanou prohlídku historicko-etnografické
expozice a později navštívili i expozici nazvanou Bílou stopou - kapitoly
z dějin českého lyžování do roku 1938.
„Mezi oběma návštěvami muzea jsme si
ještě v kostele sv. Vavřince vyslechli zajímavý výklad o jeho historii a výzdobě
od vědce, historika, spisovatele a krkonošského patriota PhDr. Jana Luštince a
na závěr návštěvy Jilemnice jsme si
na jeho doporučení prošli i známou
Zvědavou uličku. Jsem rád, že jsme mohli
tohle město, kam nás pozval emeritní
jilemnický starosta Vladimír Richter, alespoň trochu poznat,“ dodává Dan Ramzer.
„Dozvěděli jsme se, že Jilemnice a Frýdlant jsou historicky propojené osobou
Albrechta z Valdštejna. Jeho druhou
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ženou byla totiž Kateřina Isabella
z Harrachu. To je zajímavá souvislost,
kterou jsme netušili,“ podotkla tajemnice
městského úřadu.
Poté už autobus s 52 seniory z Frýdlantu,
ve kterém byli zástupci všech aktivních
spolků i seniorů z Domu s pečovatelskou
službou, odjel do Poniklé, která byla
další zastávkou výletu. Tady nejdříve
senioři v Restauraci u Floriána, která je
v jedné budově s hasičskou zbrojnicí,
poobědvali a popřáli k narozeninám
tajemnici města a poté se vydali
na exkurzi do dílny a výrobny perličkových vánočních ozdob společnosti
Rautis.
„Poniklá je jediným místem na světě, kde
se dodnes zachovalo tradiční perlařské
řemeslo, které je známé po celém světě.
Firma Rautis toto řemeslo uchovává
živé a na konci roku 2020 dokonce
dosáhla toho, že byla výroba vánočních
ozdob ze skleněných perliček zapsána
na seznam nemateriálního kulturního
dědictví lidstva UNESCO,“ vysvětluje
Ivana Sitzberger. Senioři si mohli
během návštěvy společnosti Rautis
nejen vyzkoušet vyrobit z jednotlivých
komponentů v kreativní dílně vlastní
vánoční ozdobu, ale prohlédli si také
výrobnu těchto vánočních ozdob
ze skleněných perliček.
Po exkurzi už přišel jen krátký odpočinek a svačina s kávou a cesta zpátky
do Frýdlantu.
Tajný výlet pořádá Frýdlant pro aktivní
seniory každoročně, výjimkou byly
dva předchozí roky nucené covidové
pauzy. V minulosti už aktivní senioři
z Frýdlantu během tajného výletu
navštívili například Senát ČR, Oybin,
muzeum Škodovky, vinařství v Mělníce
nebo Doksy či Cvikov.
mp
Foto: mp
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Další oblíbený letní večer
plný zábavy a hudby bude
v parku ve skotském stylu
Další tematický večer, který přibližuje kulturu a gastronomii jednoho státu světa, si na sobotu 23. července 2022
připravilo pro místní i turisty Město Frýdlant. V městském parku si tentokrát mohou lidé užít Skotský večer plný
skotských tanců, skotské hudby i dobrého jídla inspirovaného Skotskem. Akce je zdarma a připraven bude program
jak pro děti, tak pro dospělé.
„Ve Frýdlantě jsme už měli italský, francouzský, americký a irský večer. Předloni
počínající letní tradici už podruhé přerušila pandemie koronaviru, ale loni jsme
na ni znovu navázali právě večerem
irským a letos chystáme večer skotský.
Návštěvníci se mohou těšit například
na skotskou hudbu a skotské tance kapely
Alastair nebo soutěže a vědomostní
kvízy týkající se Skotska. Zajištěno bude i
občerstvení s jídlem a pitím typickým pro
Skotsko či jinými laskominami a nejen
děti si užijí interaktivní profesionální
bublinkovou show,“ říká vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Iva
Beranová.
Akce proběhne tradičně v odpoledních
a večerních hodinách v městském
parku, vstup je zdarma. Lidé si s sebou
mohou přinést i deky a rozložit si je
k odpočinku a sledování programu
v trávě.
mp

SKOTSKÝ
VEČER
23. 7. 2022

od 16 hodin
v Městském parku ve Frýdlantu
Občerstvení, kvízy, hudba, tanec
Bublinová show Matěje Kodeše
Kapela ALASTAIR, HEŘMÁNEK 1983, VENTUS
Tanec SONA SÓL – VESELÁ KOPÝTKA
Změna programu vyhrazena.
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