Anketa – Železnobrodský jarmark v roce 2021 a následujících letech
Záměrem ankety je zjištění, zda místní i přespolní mají zájem, aby akce Železnobrodský jarmark, získala novou „šťávu“. Aby se
tradiční akce posunula více k místním občanům všech věkových kategorií. Smyslem je dělat akci pro místní občany, tak aby si ji užili a
z města při jejím konání neodjížděli. Záměrem je, aby k našim trvale žijícím obyvatelům na danou akci přijížděli s radostí jejich příbuzní a
přátelé.
Máte zájem, aby akce získala novou „šťávu“ (samostatné oddělení dobového prodeje od komerčního, oživení Běliště tradičními řemesly,
atrakce i stánkový prodej pouze na pravém břehu Jizery, hudební produkce pouze na jednom podiu na Malém náměstí: ano – ne
vaše připomínky: ........................................................................................................................................................................................
Máte zájem, aby akce zůstala beze změn (společný stánkový prodej dobového a komerčního zboží, atrakce i stánkový prodej na obou
březích Jizery, hudební produkce na dvou podiích na Malém náměstí: ano – ne
vaše připomínky: ...............................................................................................................................................................................................
Za IKS Železný Brod si stojíme za názorem, že Železnobrodský jarmark by se měl v roce 2021 a v letech následujících konat
pouze na pravém břehu řeky Jizery, a to z těchto důvodů:
1. v blízkém okolí se v termínu jarmarku nebo v rozmezí týdne konají kulturní akce se stejnou náplní (Pouť v Desné a Semilech,
Chrastavské slavnosti, Chuchelská pouť, Maloskalská noc, Líšenské pochody…)
2. návštěvnost akce ze stran veřejnosti rok od roku klesá – návštěvníci nemají potřebu za kulturní akcí dojíždět, neboť akce se
koná i u nich (Liberec, Jablonec n. N., Tanvald, Desná, Semily….)
3. atrakce budou umístěny pouze na náměstí 3. května, hasičském hřišti a pozemku u tenisových kurtů – pro občany
z panelového domu čp. 715 na Jiráskově nábřeží, tak odpadne týdenní hluk spojený s přípravou atrakcí a jejich samotným
provozováním
4. jarmark se rozšíří o dobovou část vedoucí na Běliště, kde se v té době uskuteční akce spolku Trávnice s názvem Zpátky
v čase, případně se mohou k vytváření programu připojit i další spolky např. RC Andílek
5. stánkový prodej komerčních prodejců zaplní kompletně celou ulici Obránců míru a mezi stánky nebudou volná místa, která
zůstávala posledních několik let s ohledem na skutečnost malého zájmu o stánková místa ze strany prodejců (dříve byly dvě
poloprázdné ulice – nyní by byla jedna plná)
6. podium na zídce u kostela pro hudební produkci na Malém náměstí využijí především Železnobrodské kapely k prezentaci
svého umění (rozpočet na TS se tak sníží o platbu za stavbu velkého podia)
7. ve spolupráci s organizátory Hardfestu se bude hledat vhodný prostor pro konání této produkce tak, aby se zamezilo hraní
na dvou podiích v těsné blízkosti
8. zmenšením plochy dotčené jarmarkem se také sníží náklady na práce od TS, náklady na likvidaci odpadů a akce se stane
celkově celistvější a získá nový ráz
Za vyplnění ankety a vaše názory, které nám posílejte nejpozději do 13. září 2020, děkujeme. Z ankety bude vytvořen materiál, který
bude v pondělí 21. září 2020 předložen na jednání Zastupitelstva města Železný Brod. Anketu zasílejte na e-mail: kultura@zelbrod.cz nebo
ji osobně doneste na TIC Železný Brod.

