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Do prvních tříd 
nastoupilo 83 prvňáčků
Čtyři první třídy otevřela letos ZŠ, 
ZUŠ a MŠ Frýdlant. Do školních 
lavic v nich usedlo 83 prvňáčků. 
V polovině září byli slavnostně 
pozváni také na radnici.
 Více na stranách 6 a 7

Den IZS nabídl  
novinky a bavil
Policisty na koních, speciálního 
hasičského robota a spoustu 
techniky policistů, hasičů,  
záchranářů nebo horské služby. 
To vše nabídl Den IZS ve Frýdlantě.  
 Více na stranách 8 a 9

Z frýdlantského chmele 
bude zase školní pivo
Na naučné zemědělské stezce 
Střední školy hospodářské a lesnické 
proběhlo 1. září opět Chmelobraní. 
Z načesaného chmele už se vaří tři 
druhy školního piva. 
 Více na stranách 10 a 11

Frýdlant hostil v sobotu 3. září Krajské dožínky. Stovky návštěvníků si během nich mohly užít regionální výrobky a 
dobroty od místních pěstitelů a zpracovatelů, koncerty kapel Čechomor, Zrní či Big O´Band, výstavu zemědělské 
techniky a zvířectva nebo závod v dřevorubeckém sportu. Konaly se na náměstí T. G. Masaryka a v městském 
parku. Jejich součástí byl i tradiční dožínkový průvod z hradu a zámku Frýdlant nebo děkovná bohoslužba  
v kostele Nalezení sv. Kříže. Foto: Marek a Jitka Sekáčovi



Milí občané Frýdlantu,

ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, už víte, 
jak dopadly u  nás ve Frýdlantě zářijové 
komunální volby. Jste tedy oproti mě, 
který tento text odevzdávám v  době 
redakční uzávěrky v  polovině září, 
ve výhodě. Nebudu se proto logicky 
k  výsledku voleb vyjadřovat a  zaměřím 
se na to, co se u  nás ve Frýdlantě děje 
v oblasti rozvoje města.

S  úlevou můžu prohlásit, že máme 
definitivně za sebou rekonstrukci Kode-
šovy ulice. Tři roky plné uzavírek a  ome-
zení jsou za námi. V  září jsme na ni ještě 
navázali rekonstrukcí ulice Krátké, kterou 
jsme se jako město rozhodli dát také 
do pořádku. Opravili jsme jí až dolů k ulici 
Luční.

V  Březové ulici je v  tuto chvíli snad už 
dokončené nové parkoviště a  věřím, že 
je také už buď dokončena, nebo se chýlí 
ke konci, obnova plochy před mateřskou 
školou v  Bělíkově ulici, kde se pracovalo 
i na kanalizaci.

V  polovině září jsme započali opravu 
chodníků, dešťové kanalizace a  budo-
vání nových parkovacích stání v  ulici 

Březinova. Rozjela se také další etapa 
revitalizace třetího nejstaršího sídliště 
ve Frýdlantě, které se nachází mezi 
ulicemi Husova, Fügnerova a  Lužická. 
Budeme zde navazovat na předchozí 
etapu, během které prokouklo a  bylo 
rozšířeno parkoviště v  Husově ulici. Teď 
navážeme obnovou chodníků od par- 
koviště směrem k  osmipatrovému pane- 
láku až do ulice Sídlištní a  chod-
níků podél bloku souběžného s  ulicí 
Husova. Tam půjdeme nahoru až do ulice 
Fügnerova a  kromě chodníků se sou-
středíme i na schody a zábradlí.

V  září se ve Frýdlantu udála jedna 
významná věc, která je důležitá pro celý 
region. Oficiálně byl otevřen nový závod 
společnosti DGS Druckguss Systeme s.r.o. 
v  Žitavské ulici. Věřím, že nové pracov-
ní příležitosti budou pro region i  zdejší 
obyvatele jednoznačním přínosem.

Přeji vám krásný podzim plný barevného 
listí.  

Jiří Stodůlka
starosta Frýdlantu

lovo starostyS
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Hledáme vánoční strom 
pro advent roku 2022 
S  dostatečným předstihem se Město 
Frýdlant začíná připravovat na vánoč-
ní svátky. Mimo jiné hledá také nej-
vhodnější vánoční strom na náměstí 
T. G. Masaryka. „Obracíme se proto opět 
na obyvatele Frýdlantu, kteří mají na za-
hradě či na svém pozemku vhodný smrk, 
u  něhož pomýšlejí na pokácení, aby se 
na nás obrátili. Strom by neměl být pře-
rostlý, ideální výška je do 9 metrů. Měl by 

být pravidelný, symetrický s  nerozvětve-
nou korunou a důležité také je, aby nebyl 
obtížně přístupný převozové technice,“ 
říká Jan Mráz z  majetkosprávního 
odboru Městského úřadu Frýdlant.

Město Frýdlant darovaný strom bez-
platně pokácí a odveze na náměstí, kde 
bude slavnostně ozdoben a  během 
Frýdlantského adventu první adventní 
neděli následně rozsvícen.

Každý, kdo by chtěl Městu Frýdlant da-
rovat budoucí vánoční strom, se může 
přihlásit přímo Janu Mrázovi na telefonní 
číslo 488 886 301 nebo 725 415 753.

Kontaktovat ho lze i na emailové adrese: 
jan.mraz@mu-frydlant.cz.  

mp
Foto: mp
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Frýdlant se bavil Krajskými 
dožínkami
Poděkování Zemi za její dary, oslavy 
úrody a  zábavu  – to nabídly Krajské 
dožínky Libereckého kraje, které 
se uskutečnily 3.  září ve Frýdlantu. 
Stovkám návštěvníků nabídly regio-
nální výrobky a  dobroty od místních 
pěstitelů a  zpracovatelů, koncerty 
kapel Čechomor, Zrní či Big O’Bandu, 
výstavu zemědělské techniky a  zví-
řectva nebo závod v  Timbersportu, 
čili dřevorubeckém sportu.
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Konaly se na náměstí T. G. Masaryka 
a v městském parku. Návštěvníci si mohli 
užít i tradiční dožínkový průvod z hradu 
a  zámku Frýdlant nebo děkovnou 

bohoslužbu v kostele Nalezení sv. Kříže.
Na Krajských dožínkách spolupracovaly 
s  Libereckým krajem i  Město Frýdlant 
a Střední škola hospodářská a  lesnická, 

která zajištovala výzdobu i  program 
v parku. 

mp
Foto: Marek a Jitka Sekáčovi
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„V  tomto školním roce otevíráme čtyři 
první třídy. Na pracovišti v ulici Bělíkova a 
na pracovišti v  ulici Husova po jedné, na 
pracovišti v  Purkyňově ulici dvě. Celkem 
do prvních tříd nastoupilo 83 dětí,“ vy-
počítává ředitel ZŠ, ZUŠ a  MŠ Frýdlant 
Mgr. Bc. Petr Kozlovský.

„Mám radost z toho, že se děti povětšinou 
do školy v  první den těšily, i  když se našly 
i děti, které rovnou přiznaly, že by si pobyt 
ve školce klidně ještě prodloužily. Nicméně 
věřím, že vlídný přístup třídních učitelek a 
školní kolektiv i  tyto děti přesvědčí, že ve 
škole je prima a radost z poznání tuto jejich 
nechuť ke škole rozpustí,“ říká s úsměvem 
starosta Frýdlantu. Rodičům dětí popřál 
mnoho trpělivosti s  dětmi a  dětem jen 
samé prima zážitky ve škole.

S prvňáčky se znovu setkal v obřadní síni 
na radnici ve čtvrtek 15.  září, tentokrát 
spolu s ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant Mgr. 
Bc. Petrem Kozlovským. Společně jim 
nejen popřáli hodně úspěchů do dalších 
dní a let, které ve škole stráví, ale také jim 
předali praktické dárky a pamětní list.

„Vítání prvňáčků na frýdlantské radnici má 
dlouholetou tradici, která dětem začátek 
povinné školní docházky zpestřuje. Řada 
z nich je totiž v krásné obřadní síni poprvé. 
Další už ji znají například z  vítání svých 
sourozenců mezi občánky nebo třeba 
ze svatebních obřadů svých blízkých. 
Nicméně všechny děti si tuto slavnost 
užívají, je pro ně něčím novým,“ doplňuje 
starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

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

Během slavnostního setkání si děti také 
povídaly se starostou. „Ptali jsme se dětí, 
čím by chtěly být, až budou velké. Letos 
jsme měli v  obřadní síni vedle klasických 
policistů, hasičů, učitelek nebo zvěrolékařů 
také například budoucí trenéry tenisu, uklí-
zečku, architektku nebo strojvedoucího. 
A  jeden z  chlapečků chce jednou vyrábět 
roboty, kteří budou pomáhat lidem,“ do-
dává starosta Jiří Stodůlka.

Dětem starosta i  ředitel školy popřáli, 
ať se jim ve škole líbí, mají samé dobré 
známky, ať je učení baví a  hlavně 
ať mohou bez komplikací a  dalších 
mimořádných opatření do školy chodit.
Děti od starosty města a  ředitele školy 
dostaly pamětní listy na tuto událost 
a praktické dárky. „Letos jsme pro prvňá-
ky vybrali plastovou lahev na pití a šňůrku 

na klíče. Děti také dostaly odznáčky 
s  nápisem Už jsem prvňák, které si hned  
hrdě připínaly na trička, košile a  šaty,“ 
uzavírá matrikářka Městského úřadu 
Frýdlantu Ivana Sitzberger, která vítání 
zorganizovala.  

mp
Foto: mp

Starosta přivítal 83 prvňáčků. 
Nejdříve ve škole, pak i 
na radnici
Celkem 83 prvňáčků usedlo 1. září 2022 v ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant do školních lavic. Nejmenší žáky přišel první den 
povinné školní docházky přivítat v jejich třídách spolu se zástupci jednotlivých pracovišť školy i starosta Frýdlantu 
Jiří Stodůlka.
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Den IZS je ve Frýdlantě tradiční akcí.  
Dříve probíhal v  areálu autokempu, 
od roku 2013 už se ale pravidelně 
koná na náměstí T. G. Masaryka před 
radnicí, výjimkou byl loňský rok, kdy se 
uskutečnil v  prostorách hasičské zbroj-
nice. „Moc děkuji všem složkám integro-
vaného záchranného systému i  ostat-
ním účastníkům, že přijeli. Určitě to má 
význam hned dvakrát. Nejen že mohou 
prezentovat veřejnosti svoji činnost, ale je 
zde také reálná šance, že vyvolají v  něk-
terých dětech zájem tak velký, že jim vydrží 
až do dospělosti. Všechny složky IZS se 
potýkají s  personální krizí. Bylo by fajn, 
kdyby třeba i naše akce stála na samém za-
čátku cesty některých dětí nebo studentů, 
vedoucí až do služby u  policie, hasičů, 
záchranářů nebo vojáků,“ říká místosta-
rosta Frýdlantu Dan Ramzer.

Během dopoledne byla pro návštěvníky 
připravena řada ukázek. „Oddělení slu-
žební kynologie Policie ČR předvedlo zadr- 
žení pachatele trestného činu s  pomocí 
psa. Praktickou ukázkou bylo hašení po-
žáru v  domácnosti, kdy naši frýdlantští 
dobrovolní hasiči hasili olej hořící na pán- 
vičce, kdy ji uhasili mokrou utěrkou pře-
hozenou přes ni. Následovala ukázka 
hašení dřevěné hořící boudy. Nechybělo 
ani vyprošťování zraněné osoby z  hava-
rovaného automobilu, kterého se ujali 
rovněž frýdlantští dobrovolní hasiči, nebo 
ukázka činnosti zařízení zvaného Kobra, 
které umí pomocí vody a abrazivní složky 
proudem udělat otvor například do beto-
nu,“ vypočítává hlavní organizátor, veli- 
tel Jednotky sboru dobrovolných hasičů 
Frýdlant Stanislav Socha. Úplnou novin-
kou byla letos ukázka práce jízdní policie. 
„Jízdní policie, čili hipologického oddělení 
Policie ČR, je ve Frýdlantu od minulého 
roku. Na Dni IZS se proto představila vůbec 

Den IZS opět bavil a 
zábavnou formou i učil
Den se složkami integrovaného záchranného systému proběhl v pátek 16. září 2022 na náměstí T. G. Masaryka  
ve Frýdlantě. Nabídl například ukázku vybavení a činnosti profesionálních i dobrovolných hasičů, městské a státní 
policie, zdravotních záchranářů, armády či aktivních záloh. Kromě toho byl na náměstí návštěvníkům k dispozici 
i Tým silniční bezpečnosti nebo Horská služba. Atmosféru dotvořila hudba Hradní stráže a Policie ČR. Pestrou 
podívanou si nenechaly ujít stovky lidí, především dětí z mateřských a základních škol, na které akce primárně cílí. 
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poprvé. Návštěvníci mohli sledovat, jak 
s  koňmi nic neudělá ani střelba nebo křik 
dětí a  nevadí jim ani, když na ně létají 
nějaké předměty, dnes to byly plyšové 
hračky,“ doplňuje Stanislav Socha.

K  vidění byla na náměstí během Dne 
IZS i  jedna specialita, a  sice bezdrátově 
dálkově ovládané mobilní hasicí zařízení 
Robot LUF 60 hasičů Škody Auto, a.s. 
Vyznačuje se vysokou mobilitou a flexi- 
bilitou, které zajišťuje pásový podvozek. 
Ten umožňuje jízdu do svahu a schodišť 
se sklonem do 30° a je například schopen 
odtlačit osobní auto po dopravní nehodě 
nebo přepravit paletu o hmotnosti 400 kg.

„Den IZS je skvělou akcí pro veřejnost a 
hlavně pro děti. Kromě ukázek činnosti 
složek IZS si během něj mohou návštěvníci 
prohlédnout a  prolézt techniku hasičů, 
policie, záchranářů, armády a  aktivních 
záloh nebo horské služby. Ve stáncích, 
kde se dětem plně věnují, je pak při-
pravena prezentace jednotlivých složek 
integrovaného záchranného systému. 
Návštěvníci si odtamtud mohou odnést 
například reflexní prvky na ruku či za-
vazadla, omalovánky nebo edukativní 
materiály. A  také si je rádi odnášejí.  
Myslím, že letošní den IZS se povedl na 
jedničku, dokonce i  počasí vydrželo 
a nepršelo,“ uzavírá starosta Frýdlantu Jiří 
Stodůlka.  
mp
Foto: SDH Frýdlant
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„Nápad pěstovat na naučné zemědělské 
stezce kromě jiných plodin i  chmel, jsme 
s  kolegou Jaroslavem Palarcem dostali 
vlastně už při jejím zakládání před šesti 
lety. Už tehdy jsme měli takový sen, že 
bychom z  něj jednou uvařili školní pivo. 
A  povedlo se, navíc se z  česání chmele a 
následného vaření školního piva stává 
hezká tradice,“ řekl už dříve ředitel 
SŠHL Frýdlant Ing. Miroslav Kudrna. 
Stejně jako loni se hned po sklizni začal 
v  pivovaru Albrecht vařit frýdlantský 
Hospodář 12° a Čeledín 11°. „Kromě těch-
to dvou piv uvaříme stejně jako loni i třetí, 
které se bude jmenovat Kočí. Zatímco 
piva Čeledín a Hospodář budou dána do 
prodeje v polovině října, na Kočího si bu-
deme muset počkat až do 17.  listopadu,“ 
doplňuje ředitel SŠHL. Všechna tři školní 
piva bude možné zakoupit jak v lahvích, 
tak stáčená v  pivovaru Albrecht, bez 
kterého by nevznikla. Jen v lahvích pak 
také v prodejně školy v centru Frýdlantu.

Česání chmele si v  prostorách naučné 
zemědělské stezky letos opět nenechal 
ujít ani starosta Frýdlantu Jiří Sto-
důlka, který chmel na frýdlantské 
pivo pomáhá spolu s  místostarostou 
Danem Ramzerem trhat každoročně, 
od prvního ročníku. „Mám opravdu 
radost, že se mi splnil můj tajný sen, a sice 
aby se z  Chmelobraní stala tradice. Už 
získalo své pevné místo ve škole a v jejím 
kalendáři akcí a  zařadilo se mezi další 
skvělé akce, které škola pro své žáky i pro 
širokou veřejnost pořádá. Například vedle 

Chmelobraní ve Frýdlantu 
dalo chmelový základ pivům 
Hospodář, Čeledín a Kočí
Už popáté se v  prostorách naučné zemědělské stezky Střední školy hospodářské a  lesnické Frýdlant (SŠHL) česal 
chmel. Ve čtvrtek 1.  září  2022 u  toho vedle zástupců školy, Libereckého kraje a  pivovaru Albrecht nechyběli ani 
starosta města Jiří Stodůlka a místostarosta Frýdlantu Dan Ramzer. Z chmele, který očesali z odrůdy poloraný žatecký 
červeňák, nechává škola v pivovaru Albrecht uvařit opět pivo. Stejně jako loni dvanáctistupňového frýdlantského 
Hospodáře, jedenáctistupňového frýdlantského Čeledína a minimálně čtrnáctistupňového Kočího.
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Svatohubertských slavností, Jizerského 
dřevorubce, Gastrodne nebo zemědělské 
olympiády. Škola se neustále rozvíjí, 
o čemž svědčí i počet přijatých žáků, který 
vzrostl od roku 2018 z  486 na letošních 
722 žáků ve 23 oborech. Tomu nelze 
než zatleskat,“ nešetřil chválou starosta 
Frýdlantu.

Také letos proběhlo Chmelobraní 
v první školní den. „V předchozích roční-
cích jsme chmel česali poslední srpnový 
týden, už loni jsme ho ale spojili se 
začátkem nového školního roku a ukázalo 
se, že je to skvělá volba. Opět jsme na něj 
pozvali i naše nové prváky a jejich rodiče, 
kteří nám pomohli letošní úrodu chmele 
sklidit. Vydatně jim v tom pomáhali i žáci 
vyšších ročníků oborů Agropodnikání 
a  Zemědělec-farmář,“ dodává ředitel 
školy Miroslav Kudrna.

Šištice chmele se česačům podařilo 
z  rostlin otrhat během hodiny. „Chme- 
lové šištice putovaly rovnou do pivovaru, 
kde byly vhozeny do kádí. Při chmelovaru 
vytváří právě ony v  pivech Hospodář, 
Čeledín i  Kočí hořkost, chuť a  aroma,“ 
vysvětluje místostarosta Frýdlantu Dan 
Ramzer, který je vystudovaným agro-
nomem. Tím, že se pivo vaří z čerstvého 
chmele, je jeho chuť rozmanitější a pivo 
je tak specifické a  výjimečné. „Už teď 
se těším, až ho společně ochutnáme,“ 
uzavírá místostarosta Frýdlantu.  

mp
Foto: mp
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Litinový kříž na žulovém podstavci se 
nachází ve Frýdlantu v  Jiráskově ulici, 
v zahradě domu čp. 717.

Jednoduchý žulový podstavec tvo-
řený soklem, čtyřbokým dříkem a 
jednoduchou hlavicí vynáší železný litý 
kříž s  korpusem ukřižovaného Ježíše 
Krista. Tělo Ježíše Krista je opatřeno 

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

Číslo památky: 17
Název památky: kříž ul. Jiráskova, Frýdlant
Umístění památky: WGS84 (GPS): N = 50°55‘28‘‘ E = 15°4.0‘20‘‘

druhotným bronzovým nátěrem. Horní 
část svislého břevna kříže nese torzo 
nápisové pásky, kde byla původně 
titulatura „INRI“ (Iesus Nazarenus Rex 
Iudaeorum  – Ježíš Nazaretský král 
Židů). U  paty kříže je zachován úchyt 
pro lucernu, která chybí. Historie zřízení 
kříže není známá, dosud známé archivní 

materiály o  něm nepodávají žádnou 
informaci. Není opatřen ani nápisem, 
který by jeho vznik osvětlil.

Text titulatury, Ježíš Nazaretský král 
Židů (INRI), nařídil na kříž umístit římský 
prokurátor Pontius Pilát, který tím chtěl 
dosáhnout zneuctění Židů. 

Seriál Drobné památky Frýdlantsko

                                         

 
 
 

Paměť v krajině Trojzemí, 100260207 
Drobné památky Frýdlantsko  

 
 
 

Číslo památky: 01 

Název památky: pomník frýdlantských osobností, Frýdlant  

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

 

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

Ale zpátky k pomníku frýdlantských osobností. K jeho „odstrojení“, tedy k odstranění desek s nápisy a 
plakety, došlo pravděpodobně v roce 1948, kdy byl zadán okresním národním výborům ve 
frýdlantském okresu úkol odstranit symboly, pomníky a označení upomínající na dobu „nesvobody“. 
Později bylo jádro použito jako podstavec pro květinovou výzdobu. Objekt dodnes netrpělivě čeká na 
svou obnovu. 
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Foto: Radek Petrášek
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Mladí hasiči z Frýdlantu 
postoupili v hasičském sportu 
na republikovou soutěž

„Závodu v  Lučanech nad Nisou v  běhu 
na 60 metrů s  překážkami se zúčastnilo 
šest dětí z  hasičského kroužku SDH 
Frýdlant. V  kategorii mladší dívky nás 
reprezentovala Carolina Isabela Rigová, 
v  kategorii mladší chlapci Tomáš Mrklas, 
v  kategorii starší dívky Tereza Raszková a 
v  kategorii starší chlapci Martin Škeřík, 
Matěj Tomčík a  Václav Berka. Uspět a 
postoupit na republiku se nakonec 
podařilo v  každé kategorii jednomu 
našemu závodníkovi, v  kategorii starší 
chlapci konkrétně Václavu Berkovi, který 
byl dokonce v závodě nejrychlejší,“ shrnuje 
spokojený kouč týmu SDH Frýdlant Jiří 
Kokta.

Mistrovství ČR v běhu na 60 m překážek 
proběhlo v  neděli 25.  září po uzávěrce 
zpravodaje.  

mp
Foto: SDH Frýdlant

Hned čtyři želízka v ohni měl v neděli 25. září 2022 Sbor dobrovolných hasičů Frýdlant na Mistrovství ČR v běhu 
na 60 metrů překážek v Benešově u Prahy. Na republikovou soutěž v požárním sportu se čtveřice dětí z hasičského 
kroužku SDH Frýdlant nominovala svými výkony na krajském kole v  Lučanech nad Nisou, které se uskutečnilo 
v neděli 11. září 2022.
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Z  rukou matrikářky Městského úřadu 
Frýdlant Ivany Sitzberger obdrželi 
jubilanti pamětní list, od starosty města 
Jiřího Stodůlky a  místostarosty Dana 
Ramzera dostali květinu. Všichni přidali 
ještě srdečnou gratulaci.

„Ke slavnostnímu stolu zveme každého, 
kdo v daném půlroce slaví 70, 75 nebo 80 
let. A  pak všechny, kteří slaví každé další 
narozeniny, tedy je jim 80+,“ podotkla 
Ivana Sitzberger.

Po obdarování oslavenců následovalo 
přátelské posezení u  připraveného 
občerstvení, během kterého došlo i  na 
vzájemné povídání jubilantů s vedením 
města. „Během něj jsme si povídali o tom, 
co je ve městě nového, co se za poslední 

dobu povedlo, ale i  o  tom, co seniory tíží. 
Hovořili jsme například o  kanalizaci nebo 
o  absenci praktických a  zubních lékařů,“ 
říká starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

Po skončení programu, který byl určený 
jen jubilantům a  jejich doprovodu, pak 
přišel na řadu program pro širokou 
veřejnost. Také tentokrát se ho kromě 
seniorů z  Frýdlantu zúčastnili i  ti ze 
spřátelených klubů v  Jablonci nad 
Nisou a  Liberci. Společně si užili nejen 
poslechu oblíbených písniček v  podání 
kapely Fband, ale i  tance. Během 
přestávky pak seniorům předvedly své 
taneční schopnosti děti ze sportovního 
tanečního klubu Jiskra Raspenava.

„Jsem moc rád, že jsme se tady v  Besedě 
mohli po covidu už podruhé setkat 
s jubilanty. Bylo úsměvné, když jsem zjistil, 
že v  době, kdy jsem s  touto akcí začínal, 
byli ti nejmladší jubilanti stejně staří, jako 
jsem dnes já. Od té doby se věková hranice 
zvaných posunula, takže ti vnímaví si 
mohou na svou otázku odpovědět: „Ne, 
ještě mu není 70.“ Všem jubilantům přeji 
hodně štěstí a hodně zdraví, a aby se měli 
o to své štěstí s kým dělit. V Besedě jsme se 
s nimi sešli už po 22. a já jsem ze srdce rád, 
že se tahle krásná tradice drží a snad i udrží 
dál,“ uzavírá místostarosta Frýdlantu Dan 
Ramzer.  

mp
Foto: mp

V Besedě se sešli jubilanti. 
Dostali květinu, pamětní list 
a zahrál jim Fband
Tradiční setkání s jubilanty hostil ve čtvrtek 15. září 2022 sál restaurace Beseda ve Frýdlantu. Akce, kterou připravuje 
Město Frýdlant dvakrát do roka, se tentokrát zúčastnilo na osm desítek lidí. Byli to obyvatelé města, kteří v tomto 
půlroce oslavili nebo oslaví významné životní jubileum, a jejich rodinní příslušníci.
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Jak jsme avizovali na konci minulé 
sezony, tak se také stalo. Uspořádali jsme 
dva velmi povedené turnaje v  beach- 
volejbale, kterých se účastnilo celkem 
32 týmů. Všechno, včetně počasí, nám 
vyšlo a  my se už teď těšíme na příští 
rok. Na konci léta jsme také uspořádali 
tradiční soustředění pro naši mládež. 
Toho se účastnilo rekodrních 23 
děvčat! Ubytovaní jsme byli v  Lázních 
Libverda na chatě Piktych. Na obědy 
jsme docházeli do místní restaurace 
U Zeleného stromu a snídně i večeře jsme 
si dělali sami. Bohužel nám především 
ve druhé polovině soustředění nevyšlo 
počasí. Naštěstí jsme se domluvili se ZŠ 
Hejnice a  ve dvou skupinách jsme se 
začali přesouvat do hejnické tělocvičny. 
Soustředění se nám všem velice líbilo 
a za rok si ho znovu zopakujeme. Věřím, 
že se nám nabrané dovednosti opět 
projeví běheme sezony, která je opravdu 
„našlapaná“.

A  co nás tedy čeká? První kvalifikační 
turnaj mají za sebou starší žákyně. 
U této kategorie to byl velký posun. A to 
ze čtyřkového do šestkového volejbalu. 
Holkám bohužel odpadly ze zdravotních 
důvodů hned tři opory. Základnu máme 
naštěstí velkou a  tak jsme se nemuseli 
obávat toho, že bychom se nemohli 
účastnit. Nicméně pro drtivou většinu 
hráček to byl opravdový křest ohněm. 
Proti jablonecké Bižuterce se holky 
statečně držely, ale nakonec v  obou 
setech vyhrál zkušenější soupeř. Pak 
se nám podařilo porazit Duklu „B“ a 
v souboji o první výkonnostní ligu jsme 
nestačili na velice dobře hrající Duklu „A“. 
Je z toho tedy 2. výkonnostní liga a pa-
nuje spokojenost. Nejen s  výsledkem, 
ale především s předvedenou hrou a bo-
jovností. Holky moc chválíme.

Naše kadetky odehrály první turnaj 18/9 
(tedy již po uzávěrce zpravodaje).

Mezitím jsme zahájili tréninky v  tělo-
cvičně. Během prvního týdne přišlo 
na trénink neuvěřitelných 43 dětí! To 
je ohromoné číslo a  my z  toho máme 
velkou radost. Uvidímte, jestli jim toto 
nadšení vydrží.

Sportu zdar a volejbalu zvlášť!   

Za Vrtule Frýdlant
Matěj Drechsler
předseda spolku

Volejbalové léto a zahájení
sezony 2022/2023

Společná fotka z předposledního tréninku v tělocvičně ZŠ Hejnice

Zleva: Sára Holanová, Mia Zverková, Gabča Peterová, Klárka Formánková, 
Pája Pošmourná, Janča Dřevínková, Vanesa Majbová, Nelča Žbánková

Ležící trenér: Tomáš Lengál
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SŠHL Frýdlant

Tak se to povedlo!
Letošní začátek školního roku byl 
opravdu hektický. Kromě běžných 
záležitostí, spojených s nástupem učitelů 
i žáků rozdováděných po dvouměsíčním 
volnu, nás po zahájení čekaly tři důležité 
akce.

Hned ve čtvrtek 1.  září to bylo chme-
lobraní na naučné stezce, kterého se 
zúčastnili žáci i  rodiče oboru Agro-
podnikání, ale i  vedení školy a  zástupci 
města Frýdlant a Libereckého kraje. I když 
letošní úroda chmele byla kvůli suchu 
menší než jiné roky, sklidil se dostatek 
chmelových hlávek pro výrobu všech 
tří druhů školního piva  – frýdlantského 
Hospodáře, frýdlantského Kočího i frýd-
lantského Čeledína.

V  pátek 2.  září proběhla na pracovišti 
Bělíkova oslava 30. výročí postavení 
areálu. Ve čtyři odpoledne se v  jídelně, 
kde naši kuchaři a  kuchařky připravili 
vynikající raut, sešli pamětníci i současní 
zaměstnanci školy, aby zavzpomínali 
na začátky pracoviště a  při komen-
tovaných prohlídkách viděli, co všechno 
se za uplynulých třicet let změnilo. I tato 
akce proběhla skvěle a bylo hezké slyšet 
od pamětníků slova chvály o  tom, jak 
škola vzkvétá.

Největší akce nás ale čekala v  sobotu 
3. září, a  to Krajské dožínky, které se do 
Frýdlantu vrátily po dlouhých sedmi 
letech. Dožínek se účastníme pravidelně, 
naši zahradníci každoročně zajišťují 
jejich výzdobu, potravinářské obory raut 
pro významné hosty a  prezentujeme 
se školním stánkem s  aktivitami pro 
veřejnost. Letos to ale bylo hodně jiné a 
náročnější. Naše škola totiž byla spolu 
s Městem Frýdlant, Libereckým krajem a 
Agrární komorou LK spolupořadatelem a 
tím pádem na naše bedra připadla velká 
část úkolů, spojených s  přípravou a 
realizací tohoto zemědělského svátku.

Přípravy začaly už na jaře a pokračovaly 
sérií schůzek zainteresovaných stran, 
kde se stanovovaly úkoly a  postupně 

upřesňovaly a dolaďovaly detaily tak, aby 
všechno klaplo. Na nás mimo obvyklých 
úkolů, tedy dožínkové výzdoby, 
pohoštění a  brigádnické pomoci žáků, 
připadlo zajištění programu v městském 
parku. Už týden před dožínkami bylo 
rušno u našich zahradníků, kteří v rámci 
prázdninové praxe vázali z obilí a jiných 
rostlin vypěstovaných na naučné stezce 
dožínkové věnce, kytice i velká aranžmá. 
Podobné to bylo i u farmářů. Ti celý týden 
myli, leštili a připravovali na výstavu jak 
zemědělskou techniku, tak ohrady pro 
hospodářská zvířata.

Vrcholem příprav byl pátek. Zahradníci 
zdobili svými výrobky vůz do dožín-
kového průvodu, kostel, dvě pódia a další 
prostory, farmáři s  autoškolou naváželi 
do parku zemědělskou techniku a stavěli 
ohrádky pro zvířata, školníci, mistři a žáci 
strojnických oborů stavěli velký stan 
pro naše aktivity, potravinářské obory 
připravovaly pochutiny na občerstvení a 
suroviny pro ranní sobotní pečení, aby 
byl dostatek čerstvého pečiva pro prodej 
ve stánku na náměstí. Zkrátka v  celé 
škole i  na statku a  v  městském parku 
se to hemžilo jako v  mraveništi, a  když 
bylo v pátek pozdě odpoledne všechno 
připraveno, každý se jen modlil, aby 
v sobotu bylo pěkné počasí.

A  pak to konečně přišlo. V  sobotu 
hned po rozednění se všichni pustili 
do práce  – připravovali občerstvení, 
naváželi zboží do stánku s  pečivem, do 
parku najížděly přepravníky se zvířaty, 
auta se stánky zemědělských firem 
i  těžká zemědělská technika. Urostlí 
lesníci dokončovali přípravy pódia 
pro soutěž v  timbersportu a  v  našem 
stanu finišovaly přípravy soutěží pro 
děti i  dospělé a  na grilování školních 
klobás. Akce v  parku začínaly v  devět 
hodin, a  i  když zpočátku se návštěvníci 
spíš jen trousili, kolem desáté se park 
zaplnil a  vypuklo to pravé dožínkové 
veselí. Kolem stánků, zemědělské 
techniky i  vystavených zvířat se valily 
davy lidí, spousta diváků obsadila lavičky 

před pódiem s  timbersportem, sekací 
traktůrky řízené dětmi jezdily uprostřed 
parku dokola jako zběsilé, fronta před 
grilem s  klobásami nebrala konce a 
od našeho stanu se celý den ozýval 
smích a  výskot dětí, rozradostněných 
výhrou bonbonu v  některé ze soutěží. 
Odpoledne na malém jevišti proběhl 
program s  vystoupením folklorních 
souborů a  prezentovala se i  naše škola 
se soutěží v  dojení krávy Agnes, která 
měla u  návštěvníků nečekaný úspěch. 
Paradoxní bylo, že vítězem hlavní 
ceny  – třiceti kilogramů brambor ze 
školní sklizně – se stal pán, který pěstuje 
brambory na půlce hektaru.

Ještě pět minut před pátou hodinou, 
kdy program končil, byl park plný 
lidí. Pak už všichni začali pomalu balit 
a  návštěvníci se přesunuli na náměstí, 
kde na hlavním pódiu probíhal program 
až do večera. V  průběhu dvou hodin 
se celý park vyprázdnil a  před sedmou 
už předchozí mumraj připomínalo 
jen pár pohozených odpadků, trochu 
roztroušeného sena na místě ohrádek 
pro zvířata a  otisky pneumatik těžké 
zemědělské techniky v  měkké půdě. 
Všichni, kdo se na dožínkách podíleli, byli 
utahaní, ale tak nějak hezky utahaní  – 
počasí přálo, návštěvníci byli spokojení, 
nestalo se nic mimořádného, zkrátka 
všechno dopadlo ne na jedničku, ale na 
jedničku s hvězdičkou! Všem, kdo se na 
přípravě dožínek podíleli, patří veliké 
poděkování! Snad jim zůstalo dost sil 
a chuti i do dalších akcí, které nás čekají 
v příštích týdnech. 

Ing. Miroslav Kudrna
ředitel
Střední školy hospodářské a lesnické 
Frýdlant
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SŠHL Frýdlant

Máme školní
výukovou ordinaci!

Podařilo se nám vytvořit zázemí pro prak-
tickou výuku malých zvířat a  základní 
laboratorní diagnostiku. Ve výukové 
ordinaci se žáci oboru Veterinářství 
budou prakticky učit klinické vyšet-
ření malých zvířat (psů, koček, ale 
i  drobných zvířat) a  odběry vzorků a 
jejich laboratorní vyšetření. Jedná se 
zejména o  vyšetření moči pomocí 
diagnostických proužků, refraktometru 
a  vyšetření močového sedimentu, vy- 
šetření trusu, tzv. koprologické vyšet-
ření s  pozorováním vývojových stadií 
parazitů pod mikroskopem, dále 
různé výtěry, seškraby atd. K  výuce 
máme i  repliku psí nohy pro zavedení 
kanyly k  odběru krve a  napojení infuz- 
ního setu. Při výuce chirurgie se budou 
učit obvazové techniky u  hojení 
ran, přípravu operačního pole a základy 
asepse při operacích, použití základ-
ních chirurgických nástrojů, šití ran 
atd. Poděkování patří MVDr. Blance 
Řehořkové, která stála za celou moder-
nizací učebny.  

Ing. Miroslav Kudrna
ředitel
Střední školy hospodářské a lesnické 
Frýdlant
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SŠHL Frýdlant

Učňovské vepřové maso bodovalo – 
stalo se Regionální potravinou  
Libereckého kraje
Již pošestnácté se na náměstí před 
libereckou radnicí konala akce Den 
regionálních potravin Libereckého kraje. 
Návštěvníci měli ve čtvrtek 15. září 2022 
možnost nejen ochutnat a  zakoupit 
kvalitní potravinářské výrobky, ale 
zároveň se osobně setkat s jejich výrobci. 
V  rámci programu se uskutečnilo 
slavnostní předání ocenění Regionální 
potravina Libereckého kraje. Ocenění 
Regionální potravina Libereckého kraje 
získalo naše Učňovské vepřové maso-
školní polokonzerva. Máme radost! Je 
to pro nás další závazek dělat naši práci 
s  úctou k  našemu regionu, poctivě a 
udržitelně.  

Výstava jiřinek v Hejnicích
Květ podobný leknínu či malé kuličce 
nebo naopak veliký tak, že tomu stěží 
uvěříte. Klášter v  Hejnicích se proměnil 
v  květinovou zahradu. Chodby zapla-
vily stovky kultivarů jiřinek od českých 
i  zahraničních pěstitelů. Kromě nepře-
berného množství barev, tvarů květů 
i  listů, výšky rostlin a  podobně mohli 
zájemci v  polovině září obdivovat 
i aranžérské umění. Své dovednosti tam 
totiž předváděli žáci zahradnických 
škol z  celé ČR v  rámci soutěžního klání. 
Kytice, které vázali, přitom mohly směle 
konkurovat vazbám od profesionálů. 
Soutěž pořádá už tradičně naše Střední 
škola hospodářská a  lesnická Frýd- 
lant, na které se obor zahradník rovněž 
vyučuje.  

Ing. Miroslav Kudrna
ředitel
SŠHL Frýdlant
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ZŠ speciální, Frýdlant

Po prázdninách opět v lavicích
Školní rok 2022/2023 je již v plném prou-
du. Do lavic naší školy 1.  září zasedlo 
64 žáků, z toho 17 v oboru základní škola 
speciální (3 třídy) a 49 v oboru základní 
škola (5 tříd). Tentokrát bychom vás rádi 
blíže seznámili se vzděláváním žáků, 
kteří vyžadují speciální přístup a  péči 
pedagogů. Základní škola speciální 
vzdělává žáky se středně těžkým a 
těžkým mentálním postižením, s  více 
vadami a  autismem. V  jedné třídě je 
počet žáků v  rozmezí 4  – 6, v  každé 
třídě pracuje speciální pedagog a 1 až 2 
asistenti pedagoga.

Cílem ZŠ speciální je rozvoj osobnosti 
žáka, rozvoj schopností potřebných k za-
pojení se v  praktickém životě. Všechny 
činnosti směřují ke zvýšení soběstačnos-
ti a sociální adaptaci, k  rozvoji smyslů a 
pohybových dovedností. Škola se plně 
zaměřuje na stimulaci smyslových 
podnětů a  zlepšení vnímání pomocí 
alternativních metod výuky. Někteří žáci 
jsou omezení v  pohybu a  je nutné je 
přenášet, polohovat, vozit na kočárku a 
vodit za obě ruce.

Organizaci vzdělávání přizpůsobujeme 
individuálním potřebám žáka, spolu-
pracujeme se školským poradenským 
zařízením (SPC – speciálně pedagogické 
centrum) a  učitel tak dle doporučení 
zahrnuje do vzdělávání podpůrná 
opatření, která vyhovují potřebám a 
možnostem žáka. Užíváme různé kom- 
penzační, speciální a  rehabilitační 
pomůcky  – dětské vozíky, speciální 
lavice, míčový terapeutický bazén, spe-
ciální vzdělávací pomůcky.

Je toho skutečně mnoho. V  každé 
třídě je zaveden režim, na který si žáci 
rychle zvyknou a  lépe spolupracují. 
Vždy máme společně s  rodiči velkou 
radost i z drobných úspěchů a pokroků. 
Přikládáme několik momentek zachy-
cujících naše milé žáčky při školních 
aktivitách.

Přejeme krásný říjen!  

Kolektiv ZŠ speciální 
Frýdlant
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ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Mimořádné sportovní úspěchy 
našich žáků
Milí čtenáři Frýdlantského zpravodaje, 
rádi se s  Vámi podělíme o  radost 
z  mimořádných sportovních úspěchů 
našich žáků, kterých dosáhli v uplynulých 
týdnech a měsících tohoto roku.

Jan a Jakub Vlčkovi se stali 
mistry ČR v discgolfu

O  víkendu 2. - 4.  září  2022 proběhlo 
ve Valašském Meziříčí mistrovství ČR 
juniorů v discgolfu, kterého se zúčastnili 
bratři Jan a Jakub Vlčkovi ze ZŠ Frýdlant. 
Pro mistrovství juniorů byly vypsány 
tyto tři kategorie: Nejmenší hráči do 10 
let  – kategorie MJ10, Starší hráči do 12 
let – kategorie MJ12, Nejstarší hráči do 15 
let – kategorie MJ15.

Jan a  Jakub Vlčkovi zde dokázali získat 
ty nejcennější zlaté kovy a stali se z nich 
mistři republiky ve svých kategoriích.
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Jan Vlček z  šesté třídy ovládl kategorii 
MJ12. Jeho bratr Jakub Vlček z  deváté 
třídy dokázal vybojovat vítězství v  ka-
tegorii MJ15. Kluci hrají discgolf pátým 
rokem. Zúčastňují se turnajů po celé ČR. 
Pro pravidelné tréninky využívají domácí 
12 jamkové hřiště ve Frýdlantu.

Cyklistka Antonie Cermanová 
získala cenná republiková 
i mezinárodní vítězství

Naše žákyně Antonie Cermanová z 9. A 
ukončila v polovině září 2022 silniční cyk-
listickou sezónu se skvělými výsledky. 
Stala se celkovou vítězkou Českého 
poháru v silniční cyklistice, vyhrála seriál 
Českého svazu cyklistiky Carla kriterijní 
liga s  maximálním možným počtem 
bodů, stala se mistryní republiky ČR 
v  časovce dvojic a  vicemistryní ČR 
na silnici a v silniční časovce v kategorii 
starších žákyň.

Největším úspěchem bylo ovšem její 
absolutní vítězství na prestižním zahra-
ničním etapovém závodě Tour de Polog-
ne Junior, kde kromě žlutého dresu 
vedoucí závodnice získala i  černý dres 
za nejvyšší počet bodů a  modrý dres 
za nejaktivnější závodnici.

Všem uvedeným talentovaným spor-
tovcům moc gratulujeme k  jejich 
mimořádným úspěchům a  přejeme 
hodně energie a  štěstí při zdolávání 
dalších sportovních výzev! Zároveň 
děkujeme za vzornou reprezentaci 
naší školy a  celého Frýdlantu! Naše 
poděkování patří samozřejmě i rodičům 
zmiňovaných žáků, kteří mají na spor-
tovních úspěších svých dětí obrovský 
podíl.  

Mgr. Lenka Vlčková
Mgr. Bc. Petr Kozlovský
ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant
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Občanská kronika
srpen 2022

Karel Fibrich
Věruška Hálová
Anna Hnízdová
Miroslav Ječný
Zděnka Briestenská
Jan Srnka

Úmrtí
Teodor Drlička
Alexej Babkov

Narození Sňatky
Václav Kubát + Lucie Pešáková
Miroslav Homér + Veronika Kubátová
Martin Haman + Markéta Čechová
Tomáš Raiman + Eliška Kopecká
Patrik Bárta + Michala Bubeníčková
Dominik Smutný + Darina Koutná
Jan Hlávka + Elizabeth Meine Wasilewska
Jakub Bursa + Anna Engelmannová
Zdeněk Liška + Anna Čepelíková
Michal Haloun + Nikola Štaincová
Ondřej Horák + Alena Borysewiczová
Lukáš Petik + Gabriela Huňáková

Liberec, Jablonec nad Nisou 102.3 FM | Frýdlant 97.4 FM | Harrachov 107.9 FM 
Semily 103.4 FM | Česká Lípa 94.3 FM | Jablonné v Podještědí 105.4 FM 
Turnov 91.5 FM | Nový Bor 104.9 FM

ZPRÁVY Z REGIONU
ČESKÉ PÍSNIČKY  
ZAJÍMAVÍ HOSTÉ  
DOBRÉ RADY 
ATRAKTIVNÍ SOUTĚŽE

liberec.rozhlas.cz | R–LBC |
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
    

 

HASIČI RADÍ OBČANŮM 

 
Jsou biokrby bezpečné? 

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

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

Několik základních rad pro bezpečný provoz biokrbu: 

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

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

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

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

v českém jazyce a dalšími údaji a výstražnými symboly. 

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

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

Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban 
oddělení prevence 
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zahraniční výrobci mají krby certifikovány (v rámci ČR byla zjištěna jediná společnost provádějící 
certifikaci TÜV SÜD Group). Dále pak byl u některých krbů renomovaných výrobců uváděn odkaz na 
certifikaci v zahraničí (např.: Švédsko, certifikační organizace SITAC).  

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

Autor: kpt. Ing. Tomáš Erban 
oddělení prevence 

     HZS Libereckého kraje 

Bouřek se bát nemusíte. 
Jak se při nich chovat?
Déšť, blesky a  hřmění  – to jsou asi 
nejznámější atmosférické jevy, které 
doprovázejí bouřky. Přidat se může 
i  nárazový vítr, sněhové krupky, nebo 
dokonce tornádo  – a  takové počasí 
nám může už značně znepříjemnit 
život.

Pokud začne bouřka a  jste zrovna 
doma, nepanikařte, ochrání vás hromo-
svod. Jestliže vás ale bouřkové počasí 
zastihne venku, měli byste se mít na 
pozoru a řídit se následujícími pravidly.

Hasiči radí:

• Je-li to možné, schovejte se do nejbližší budovy s hromosvodem. Nikdy se neschovávejte v osamocených stavbách 

 bez hromosvodu, jako jsou např. posedy.

• Snažte se předejít tomu, abyste během bouřky byli na kopcích a holých pláních. Pokud se ovšem v takové situaci ocitnete,  

 neutíkejte, přečkejte bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe a neshlukujte se ve skupině lidí.

• Když vás bouřka zastihne v lese, relativně bezpečné útočiště vám poskytne hustý nízký porost. Ovšem – pokud vane silný vítr, 

 raději se lesu vyhněte.

• Nikdy se neschovávejte pod osamělými stromy, hlavně ne pod těmi vysokými, vysoké osamocené objekty totiž přitahují 

 blesky nejvíce.

• Vyhněte se také vodním plochám a železným konstrukcím – i ty totiž velmi silně přitahují blesky.

• Poslední důležitá rada – zbavte se kovových předmětů, netelefonujte, nepracujte s elektronickými ani plynovými

 spotřebiči.  

autor: plk. Mgr. Michaela Stará
HZS Libereckého kraje
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Od září si v  naší knihovně můžete 
nově zapůjčit elektronickou Albi tuž-
ku či knihy z edice Kouzelné čtení.

Dlouho jsme odolávali, ale je potřeba jít 
s dobou a nebát se změn a novinek a tak 
jsme zakoupili pro možnost zapůjčení 
také elektronickou tužku Albi, která je 
součástí Kouzelného čtení.

Kouzelné čtení je unikátní vzdělávací 
koncept, díky kterému se děti zábav-
nou a poutavou formou dozví spoustu 
zajímavých a  užitečných informací. 
Kouzelné čtení je určeno jak dětem 
v předškolním věku, tak dětem starším, 
ale bezpochyby zaujme i  dospělé. 
Záleží pouze na tom, jakou knihu si 
právě zvolíte.

Díky technologii elektronické tužky, 
která slouží jako čtečka speciálního 

Knihomol 10/2022

kódu, který je ukryt přímo na stránkách 
knih, si mohou i děti, které ještě neumí 
číst, poslechnout a  „přečíst“ samy 
pohádku nebo se hravou formou 
naučit poznávat barvy, čísla, písmena 
či nejrůznější tvary. Stačí, když se lehce 
dotknou tužkou obrázku nebo textu, 
ozve se příslušná informace, zvuk nebo 
hudba. Všechny získané znalosti si 
pak mohou děti trénovat v  zábavných 
edukativních hrách, které knihy obsa-
hují.

V knihách naleznete nepřeberné množ- 
ství doplňujících informací, ale také 
vědomostní či postřehové hry. Velkou 
výhodou je, že elektronická tužka 
funguje se všemi knihami z  edice 
Kouzelné čtení a  nepotřebujete tedy 
pro každou knihu novou elektronickou 
tužku.

Seznam interaktivních
mluvících knih v naší 
knihovně:

• Dinosauři
• Domácí zvířátka
• Hravá písmenka
• Když roboti brebentí
• Lidské tělo
• Moje první barvy a tvary
• Pohádkové učení
• Zpívánky
• Zvířátka v ZOO

V  knihovně máme nyní k  dispozici 
2 elektronické Albi tužky a  14 knih 
z této edice. Postupně budeme pořizo- 
vat i  další tituly. Více o  Albi tužce a 
knihách z edice Kouzelné čtení zde:
http://www.kouzelnecteni.cz/

Nově do knihovny nejen pro knihu, 
ale i pro novinku – Kouzelné čtení 
s Albi tužkou

FRÝDLANTSKÝ ZPRAVODAJ | říjen 2022

24



• Před půjčením je čtenář povinen 
zkontrolovat si obsah hry dle přilo- 
ženého seznamu. V  případě nesrov-
nalostí je třeba se obrátit na obsluhu.

• Obsah deskové hry bude při vracení 
obsluhou zkontrolován. Čtenář je povi-
nen zůstat do doby, než bude hra 
zkontrolována.
• V  případě poškození či ztráty 
jednotlivých komponentů hry nebo 
hry samotné je čtenář povinen 
uhradit vzniklou škodu. Pokud ztráta 
komponentu má vliv na průběh a funkci 
dané hry, je čtenář povinen uhradit 
plnou cenu hry.

Od ledna letošního roku půjčujeme 
i  e-knihy. Nebojte se e-knih. Jako 
registrovaní čtenáři naší knihovny si je 
můžete stáhnout/vypůjčit zdarma!

• Nemusíte čekat ve frontě rezervací 
na tištěnou knihu, při půjčování 
nejste omezeni naší otevírací dobou 
a  ke knihám máte přístup odkudkoli 
a kdykoli.

• Registrace a  stažení aplikace před 
první výpůjčkou sice zabere několik 
minut, ale každá další výpůjčka e-knihy 
je záležitostí okamžiku. Rádi vám s  re-
gistrací pomůžeme.

• Většinu e-knih si můžete „vypůjčit“ 
(stáhnout na omezenou dobu), některé 
lze také číst/prohlížet online.

• Všechny e-knihy najdete v  našem 
katalogu: Katalog Tritius | Městská 
knihovna Frýdlant v  Čechách a  jeho 
prostřednictvím si je také vypůjčíte.

• E-knihu není ve většině případů 
možné vrátit před vypršením výpůjční 
doby.

Co je potřeba učinit pro 
vypůjčení e-knihy:

• Zaregistrovat se osobně v  knihovně 
a  založit si konto čtenáře (slouží pro 
správu výpůjček).

• Zaregistrovat se na platformě, 
ze které si budete e-knihy půjčovat 
(Palmknihy.cz),

• Mít vhodné zařízení, které podporuje 
aplikace pro výpůjčku (čtečka, tablet, 
chytrý telefon, PC),

• stáhnout si potřebnou aplikaci pro 
čtení a půjčování. (Palmknihy.cz)

Jak si vypůjčit e-knihu:

• Na webových stránkách knihovny 
Frýdlant: https://www.frydlant.
knihovna.cz/ se přihlaste do on-line 
katalogu Městské knihovny Frýdlant: 
https://lck.tritius.cz/library/frydlant/

• U  vybraného titulu zvolte tlačítko 
„Půjčit e-knihu“. Po stisknutí tlačítka 
se Vám zobrazí oznámení o  úspěšném 
provedení e-výpůjčky. Na emailovou 
adresu Vám dorazí oznámení 
o uskutečněné e-výpůjčce.

• Například: V  on-line katalogu si 
zadejte do vyhledávání Anna ze Zele-
ného domu, zobrazí se Vám ikona Půjčit 
E-knihu, kliknutím se Vám pravém 
horním rohu se rozbalí přihlášení: číslo 
čtenáře (číslo průkazky) nebo e-mail, 
stejný e-mail uveďte při registraci do 
portálu www.palmknihy.cz

V  případě problémů s  výpůjčkami 
e-knih nás kontaktujte na e-mailu:
petr.praun@mu-frydlant.cz.

Milí čtenáři, přijďte vyzkoušet všech-
ny naše novinky, těšíme se na vás. 

Za Městskou knihovnu Frýdlant
Radka Wittmayerová

Pravidla půjčování Albi tužky 
a Kouzelného čtení:

• Absenčně (zapůjčení domů) lze 
zapůjčit 1 Albi tužku, druhá je určena 
k  prezenčnímu půjčování v  knihovně 
(o  dostupnosti tužky se můžete infor-
movat aktuálně v knihovně).

• Elektronickou Albi tužku z  edice 
Kouzelné čtení si může vypůjčit pouze 
registrovaný čtenář naší knihovny, jenž 
má vůči knihovně vyrovnány všechny 
závazky (bez upomínek).

• Tužku lze zapůjčit za vratnou kauci 
na 1 měsíc bez možnosti prodloužení, 
na dospělý či na dětský průkaz, dítěti 
bude tužka zapůjčena jen v  případě, 
že přijde v  doprovodu dospělé osoby, 
která podepíše vypůjčení Albi tužky.

• V  případě poškození či ztráty 
elektronické tužky je čtenář povinen 
uhradit vzniklou škodu v plné výši.

• K Albi tužce je možné zapůjčit si ma-
ximálně 2 interaktivní knihy na 1 měsíc, 
s možností prodloužení.

• Interaktivní knihy je možné vypůjčit 
samostatně i bez tužky.

Kdo ještě Albi tužku neznáte, přijďte 
si ji do knihovny vyzkoušet a  zapůjčit. 
Kdo již Albi tužku máte, můžete si přijít 
vypůjčit další knihy z  edice Kouzelné 
čtení.

K Albi setu patří i hry, které jsme do této 
chvíle půjčovali jen prezenčně, tedy jen 
v knihovně. Od září je rovněž půjčujeme 
i domů.

Milí čtenáři, také půjčení her 
má i svá pravidla:

• Deskovou hru si mohou půjčit 
pouze čtenáři s  platnou registrací 
a  vyrovnanými závazky vůči Městské 
knihovně Frýdlant.

• Absenčně se půjčují pouze dvě 
deskové hry na 1 měsíc, vždy za vratnou 
kauci, bez možnosti prodloužení.

• Čtenářům mladším 15 let se deskové 
hry půjčují jen s  doprovodem dospělé 
osoby, která podepíše vypůjčení hry.
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Sedmý ročník Okurkiády vyhrála 
ve Frýdlantu Marie Korečková

Hodnocení a  vyhlášení Okurkiády 2022 
probíhalo jako již tradičně v  klubovně 
Základní organizace Českého zahrádkář-
ského svazu Frýdlant v kolonii za nemoc-
nicí. Porota hodnotila vůni okurek, jejich 
vzhled, chuť i to, jak jsou okurky křupavé. 
Letos se do Okurkiády přihlásilo 15 sou-
těžících. Porota netušila, čí vzorek se 
schovává pod jednotlivými čísly. Jména 
těch, kdo okurky naložili, byla k  číslům 
přiřazena až po uzavření bodování,  
po rozlepení zapečetěné obálky.

„Chuť všech patnácti vzorků byla letos 
mimořádně vyrovnaná. Čím déle soutěž 
existuje, tím těžší to hodnocení je. Okurky 
jsou opravdu vynikající a  bodové rozdíly 
mezi prvním a  posledním místem jsou 
jen malé. Takže i  když vyhrát mohou jen 
tři, pochvalu zaslouží všichni zavařovači,“ 

říká s  úsměvem starosta Frýdlantu Jiří 
Stodůlka.

Místostarosta města Dan Ramzer vy-
zdvihl vzhled okurek naložených do za- 
vařovacích sklenic. „Okurky jsou ve skle-
nicích krásně narovnané, přizdobené, 
jejich design je prostě dokonalý a ladí oku. 
A  to u  všech soutěžních vzorků, je velmi 
těžké hodnotit, které okurky jsou nejhezčí.“

Soutěž o nejlepší doma naložené okurky 
Okurkiáda se letos se ve Frýdlantě konala 
posedmé, teprve pošesté však jako 
soutěž pro širokou veřejnost. Vítězka 
prvního místa získala vedle diplomu 
i  poukázku na večeři v  hodnotě 1 000 
korun, druhá v  pořadí poukázku na 
večeři v  hodnotě 500 korun a  třetí 
v  pořadí, klienti DOMOVA U  SPASITELE, 

získali poukázku do drogerie v hodnotě 
300 korun.

„Chci poděkovat všem, kteří se Okurkiády 
letos zúčastnili, a  můj dík patří i  porotě. 
Letošní ročník byl opět povedený.  
Po předloňské špatné úrodě okurek byla 
letos, stejně jako loni, příroda k pěstitelům 
přívětivější a  odrazilo se to i  na počtu 
přihlášených vzorků. I  když na rok 2019 
jsme stále nedosáhli, tehdy se do soutěže 
přihlásilo hned 17 soutěžících. Uvidíme, 
jestli se tento počet podaří příští rok 
vyrovnat nebo dokonce překonat,“ uzavírá 
za Základní organizaci Českého zahrád-
kářského svazu Frýdlant v Čechách Jitka 
Stárková.  

mp
Foto: mp

Sedmý ročník Okurkiády, tedy soutěže o nejlepší doma naložené okurky, vyhrála Marie Korečková. V pátek 16. září 2022 
o tom rozhodla během hodnocení porota složená ze starosty Frýdlantu Jiřího Stodůlky, místostarosty Dana Ramzera, 
tajemnice Městského úřadu Frýdlant Veroniky Bubeníčkové, matrikářky Městského úřadu Frýdlant Ivany Sitzberger 
a nového člena poroty, ředitelky DOMOVA U SPASITELE Milady Kochanové. V tajném hodnocení pak druhý nejvyšší počet 
bodů získala Kateřina Sojáková a třetí nejvyšší počet bodů získaly okurky zaslané klienty DOMOVA U SPASITELE.
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Pokud jste si alespoň na jednu z výše položených otázek odpověděli 
 

ANO, máme pro Vás soutěž KKUUNNRRAATTIICCKKÁÁ  JJAAMMPPAARRÁÁDDAA, v rámci 
 

níž bychom rádi navázali na historii vaření marmelády v Kunraticích  
a zároveň zpopularizovali domácí zpracovávání ovoce a výrobu džemů a marmelád. 

 

Pravidla soutěže jsou velice jednoduchá. Zde je jejich stručný výčet: 
 Sběr vzorků marmelád a džemů probíhá od dubna do poloviny října daného roku. 
 Vyhlášeny jsou čtyři základní kategorie (bobuloviny, peckoviny, jádroviny a exotika). 
 Sběrná místa jsou – OObbeeccnníí  úúřřaadd  KKuunnrraattiiccee, Kunratice 158, 464 01 Frýdlant nebo 

oobbcchhoodd  „„DDáárrkkyy  oodd  LLaaďďkkyy““ paní Ladislavy Liškové sídlící v ulici Míru 274, 464 01 Frýdlant. 
 Soutěžící přinese jednu větší nebo dvě menší uzavřené neoznačené skleničky od každého 

soutěžního vzorku (vzorky s vyplněným protokolem lze zaslat i poštou na adresu OÚ). 
Maximální počet přihlášených marmelád jedním soutěžícím je omezen na 1100 vzorků. 

 Soutěžící při odevzdání vzorku potvrdí předávací protokol, přičemž obdrží potvrzení 
o přihlášení do soutěže s pořadovým číslem vzorku. Za trvanlivost vzorku odpovídá soutěžící. 

 První listopadové dny se sejde porota, která anonymně ohodnotí všechny vzorky. 
První listopadovou sobotu se uskuteční veřejné vyhlášení výsledků soutěže spojené 
s ochutnávkou přihlášených vzorků a s hodnocením a vyhlášením ceny publika. 

 

Úplné znění pravidel a mnoho dalších informací naleznete na webových stránkách soutěže (viz níže). 

 

 

 

Kontaktní údaje: 
SSbběěrrnnáá  mmííssttaa  ssoouuttěěžžnníícchh  vvzzoorrkkůů::  
Obecní úřad Kunratice, Kunratice 158, 464 01 Frýdlant,  +420 482312156 
Obchod „Dárky od Laďky“, ul. Míru 274, 464 01 Frýdlant,  +420 728373051 

 wwwwww..jjaammppaarraaddaa..cczz  
 iinnffoo@@jjaammppaarraaddaa..cczz  
Soutěž se koná pod záštitami hejtmana Libereckého kraje pana Martina Půty  
a členky rady kraje, pověřené řízením rezortu kultury, památkové péče  
a cestovního ruchu paní Květy Vinklátové. 
 

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
SOUTĚŽE PROBĚHNE V  SOBOTU  

 

5. LISTOPADU 2022 
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