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Kdo zavařuje nejlepší okurky se při finále OKURKIÁDY 

ukáže už v pátek 

 

Druhý ročník OKURKIÁDY, tedy soutěže o nejlepší nakládané okurky, jde ve Frýdlantě do finále. O 

tom, které doma naložené kyselé okurky jsou ty nejlepší, bude odborná porota rozhodovat už v pátek 

22. září 2017 od 16.00 hodin. Soutěž vyhlásilo letos podruhé Město Frýdlant ve spolupráci se Základní 

organizací Českého zahrádkářského svazu Frýdlant. Přihlásit se do ní mohl kdokoli. 

Nejlepší nakládané okurky se ve Frýdlantu hledaly v rámci OKURKIÁDY poprvé na podzim roku 2015, 
tenkrát ale jen mezi zahrádkáři. Loni se soutěž otevřena široké veřejnosti. „K českému národu vždycky 
patřilo pěstování a také uchovávání výpěstků na zimu. Zavařování patří k oblíbeným způsobům, jak si 
dary léta zachovat. My chceme zjistit, jak šikovní v tom místní lidé jsou. Rozhodli jsme se ale, že 
nebudeme zkoumat sladké produkty, nýbrž kyselé. A konkrétně okurky. Protože ty nakládá a zavařuje 
opravdu hodně lidí a snad každý je má rád,“ říká starosta Frýdlantu Dan Ramzer, který letos opět 
zasedne také v porotě (jak probíhalo loňské vyhodnocení okurkiády, si můžete přečíst zde).  

Vyhlášení vítězů 2. ročníku OKURKIÁDY bude součástí výstavy ovoce a zeleniny, kterou mohou 
návštěvníci navštívit od čtvrtka 21. září do soboty 23. září 2017. Konat se bude, stejně jako vyhlášení 
soutěže o nejlepší nakládané okurky, v klubovně zahrádkářů v zahrádkářské kolonii Za nemocnicí. 

Oceněny budou při OKURKIÁDĚ tři nejlepší vzorky. Vítěz získá poukázku na večeři v hodnotě 700 Kč, 
druhý v pořadí poukázku na večeři v hodnotě 500 korun a třetí pak poukaz na hobby knihu v hodnotě 
400 korun.  

 

 

https://www.mesto-frydlant.cz/cs/obcan/archiv/archiv-2016/soutez-o-nejlepsi-nakladane-okurky-zna-viteze.html


Frýdlantské gymnázium v sobotu oslaví 70. narozeniny 

Významné výročí bude v sobotu 23. září 2017 slavit spolu se svými absolventy, pedagogy, studenty i 

příznivci z řady široké veřejnosti Gymnázium Frýdlant. Jde o 70. výročí založení školy.  

 

Během dne je připraven bohatý program pro všechny zájemce. Od 10.00 hodin bude otevřena 

budova školy a bude možné si ji prohlédnout za doprovodu studentů a vyučujících. K vidění zde bude 

i výstava k historii školy. Od 16.00 do 17.30 hodin je pak v kině připraven kulturní program sestavený 

ze studentských filmů, klipů a záznamů divadelních her, jež studenti sami napsali a hráli. V 18.00 

hodin pak začne v sále restaurace Beseda společenský večer s vystoupením členů bývalého 

studentského orchestru Kapelka a skupiny Orion pana Vladimíra Hrdiny.  

U příležitosti oslav 70. výročí gymnázia už teď probíhá ve výstavní síni frýdlantské radnice výstava 

výtvarných prací žáků školy.  

U příležitosti výročí vydá Gymnázium Frýdlant almanach a připravena má i pamětní trička. 

Pro více informací kontaktujte ředitelku školy, Mgr. Alenu Hlávkovou: 778 536 794 

  

V muzeu Špitálek se budou v neděli slavit 

Valdštejnovy narozeniny 

V neděli 24. září 2017 uplyne přesně 434 let od narození vévody frýdlantského, Albrechta z 
Valdštejna. Tento slavný vojevůdce je s Frýdlantem navždy spjat, vždyť právě zde vytvořil svou Terra 
felix, neboli šťastnou zemi. Valdštejnské slavnosti máme letos už za sebou, můžeme si ale vévodu 
Albrechta z Valdštejna připomenout i jindy, než jen třetí víkend v květnu. Třeba při oslavě jeho 
narozenin, které připadají právě na neděli. Oslavit je s ním můžete od 14.00 do 17.00 hodin 
v městském muzeu Špitálek. Akce je určena především rodinám s dětmi, založena je totiž na 
zábavných úkolech pro ně. Vstup na akci je zdarma.  

Děti čeká škola šermu, prověřeny budou jejich rytířské dovednosti, vyzkoušejí si malování erbů nebo 
zručnost při hodu kroužků na meč. Na každém stanovišti v prostorách muzea i na přilehlé zahradě 
potkají děti někoho z družiny Albrechta z Valdštejna, v dobovém kostýmu. Se samotným vévodou si 
pak mohou pohovořit a vojevůdce se nebude bránit ani společné fotografii.  

Součástí odpoledne bude i narozeninový přípitek. Kostýmovaní návštěvníci jsou vítáni.  
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