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úvodní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
po absenci dubnového a květnového zpravodaje držíte před sebou jeho červnové
číslo, které vychází za do značné míry odlišných podmínek než všechny dosavadní
zpravodaje. Všichni víme, proč. Máme za sebou tři měsíce boje s šířením nemoci
COVID-19, která ovlivnila život nejen v našem městě, ale také po celém světě.
Rozhodně nás netěší nevydání oněch dvou čísel. Jejich příprava, distribuce,
a hlavně aktuálnost se vzhledem ke komplikacím a měnícím se pravidlům promítly
do rozhodnutí je nevydávat. Přijměte proto, prosíme, omluvu za to, že jste si nějaký
čas nemohli počíst v tomto měsíčníku.
Chtěli bychom vám ale velmi poděkovat za disciplinovanost, s jakou jste zvládali
všechny rozhodující týdny. Přestože se opatření měnila velmi často, dokázali jste
na ně reagovat, a hlavně je dodržovat. Přizpůsobili jste své obvyklé denní rytmy
vážnosti situace. Řada z vás to vůbec neměla jednoduché – zavřená všechna školská
zařízení, přerušená zaměstnání, starost o seniory v rodině, to vše na vás vytvářelo
tlak, který jste, podle našeho soudu, zvládli. Ještě jednou poděkování pro vás.
Díky patří také všem, kteří se jakkoli podíleli na zvládnutí celé situace. Těm, kteří
měli co do činění se šitím roušek, hasičům, kteří rozlévali a rozváželi dezinfekce,
vedení a pečovatelkám v Domově s pečovatelskou službou, Policii ČR i městské
policii, zdravotnímu a lékárenskému personálu, prodavačkám a prodavačům
v otevřených obchodech, ale také třeba učitelkám a učitelům zajišťujícím výuku
na dálku. Pokud jsme na někoho zapomněli, omlouváme se, nebylo to úmyslně.
A také chceme poděkovat železnobrodské organizaci Českého Červeného kříže
a velkému množství dobrovolníků, kteří zajišťovali různé práce a služby.
Stranou nezůstali ani pracovníci městského úřadu a také jim děkujeme.
I v omezených podmínkách se snažili zajistit chod úřadu a po večerech ještě
například šili roušky. Měli to trochu složitější. Jedno z opatření bylo, že nemají
být na pracovišti všechny úřednice a úředníci. Museli se střídat, a proto jste někdy
museli čekat na vyřízení své záležitosti delší dobu. I za to se vám omlouváme. Kdo
by zavítal do pracovny starosty nebo prostor Turistického informačního centra,
užasle by zjistil, že místo obvyklých stohů papírů, šanonů, studií apod. se zde
nacházely metry látky, stovky roušek, litry dezinfekce a další ochranné pomůcky.
Musíme si rovněž uvědomit, že jsme obec s rozšířenou působností, takže byla
povinnost se částečně starat i o obce, které pod nás spadají.
V květnu jsme si připomněli 75 let od ukončení druhé světové války včetně
osvobození Železného Brodu. Pietní akt byl vykonán, ohňostroj nemohl být
uskutečněn. Je také možnost se pokusit o srovnání. Tehdy i dnes byly situace
nestandartní, ale přece jen je jakýsi rozdíl cítit. My jsme i v době koronavirové
krize měli dostatek potravin, fungovala elektřina, voda i teplo, lékařská péče. To
naši předchůdci během války neměli. A hlavně – měli neustálý strach o život. Tedy
neměla by si až tak dnešní trochu zhýčkaná společnost stěžovat na různá dočasná
omezení vyplývající ze snahy zamezit šíření koronaviru. Chyby byly a jsou, nikdo
však na takovouto reálnou situaci nebyl připraven.
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Těšíme se společně s vámi na postupné uvolňování různých opatření. Těšíme se,
že se život vrátí do přijatelnějších kolejí. A těšíme se, že se zase budeme potkávat
na různých akcích, ať je připraví kdokoli. Přišli jsme o jarmark, těšíme se, že
nepřijdeme o Skleněné městečko. K tomu vám oba přejeme hlavně pevné zdraví.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Mgr. František Lufinka, starosta

radnice informuje
Od 18. května je MěÚ Železný Brod opět otevřen dle běžných úředních hodin:
po a st: 8–17 hodin. Pro agendy: Odbor vnitřních věcí (Podatelna, CzechPOINT,
Ověřování, Občanské průkazy, Cestovní doklady, Evidence obyvatel), Odbor
dopravy (Registr vozidel a řidičů), Živnostenský úřad, Odbor finanční (Pokladna)
plátí rozšířené úřední hodiny: út a čt: 8–12 hodin.
Od 18. května jsou opět zpoplatněna parkovací místa na náměstí 3. května a na
Jirsákově nábřeží v Železném Brodě.

Usnesení Rady města Železný Brod z 22. zasedání
konaného dne 2. 3. 2020
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 22. schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 21. schůze Rady města Železný Brod
jmenuje za zřizovatele předsedou konkurzní komise pro posouzení uchazečů na
obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky MŠ Slunečná – Mgr. Ivana
Mališe, místostarostu a jmenuje jako další členy – paní Evu Dvořákovou a ostatní
dle přiloženého návrhu
schvaluje navýšení počtu pracovních míst v DPS Železný Brod o 0,5 úvazku
sociálního pracovníka od 2. 3. 2020
souhlasí s udělením výjimky dle článku IX. směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy
pro zadávání zakázek a veřejných zakázek v případě zakázky na administraci
žádosti o dotační příspěvek na Greenway Jizera a souhlasí s uzavřením
příkazní smlouvy na podání a administraci žádosti na projekt Greenway Jizera
s Ing. Lukášem Hrádkem, IČO 87398656 v upraveném znění
bere na vědomí zápis Hospodářské komise ze dne 12. 2. 2020
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na opravu povrchu části pozemku ppč. 885/2
v k. ú. Jirkov se spol. TS města Železný Brod spol. s r. o., IČO 27260887 za cenu
178 179,34 Kč bez DPH v upraveném znění
odkládá z důvodu stanovení výše odměny projednání uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem Železný Brod, a firmou CETIN a. s.,
IČO 04084063, na pozemek pč. 717/2 v k. ú. Chlístov
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radnice informuje
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IZ-12-4000388 mezi
městem Železný Brod a spol. ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, na pozemek
pč. 711/1 v k. ú. Železný Brod
schvaluje udělení výjimky XY ze Směrnice města Železného Brodu pro přidělování
a pronajímání bytů ve vlastnictví města dle čl. 7, bod 4 písm. b). a souhlasí s jeho
přihlášením do výběrového řízení přidělování bytů obálkovou metodou
nesouhlasí s přijetím XY jako spolubydlící osoby bytu č. 703, Stavbařů 728, Železný
Brod
souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt v objektu Masarykova 357/4
v Železném Brodě na dobu určitou po dobu provozování Pizzerie pro XY
bere na vědomí zprávu z jednání bytové komise dne 12. 2. 2020 a schvaluje Dodatek
č. 4 ke Směrnici města Železného Brodu pro přidělování a pronajímání bytů ve
vlastnictví města
schvaluje přidělení bytů v Železném Brodě: 1) č. 38 o vel. 3+1, Jiráskovo nábřeží
717, nájemné 76 Kč/m2, 2) č. 50 o vel. 2+1, Vaněčkova 408, nájemné 90 Kč/m2,
3) č. 24 o vel. 2+1, Jiráskovo nábřeží 712, Železný Brod, nájemné 110 Kč/m2, 4) č. 49
o vel. 2+1, Jiráskovo nábřeží 712, nájemné 84 Kč/m2, 5) č. 7 o vel. 1+1, Vaněčkova 407,
nájemné 81 Kč/m2
schvaluje uzavření příkazní smlouvy na poskytování projektového poradenství
při přípravě projektu „Rekonstrukce Městského muzea Železný Brod“ s Ing. Ivou
Linderovou, IČO 65103581 v upraveném znění za celkovou cenu 80 000 Kč

Usnesení Rady města Železný Brod z 23. zasedání
konaného dne 23. 3. 2020
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 23. schůze Rady města Železný Brod v doplněném znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 22. Rady města Železný Brod
bere na vědomí výsledek inventarizace majetku Města Železný Brod za rok 2019
bere na vědomí přerušení provozu v době hlavních prázdnin na šest týdnů
(13. 7.–21. 8. 2020 vč.), v MŠ Na Vápence, MŠ Slunečná a MŠ Stavbařů za předpokladu,
že školní rok 2019/2020 skončí 30. 6. 2020
souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 10 000 Kč od fi Ladislav Bukvic –
řeznictví a uzenářství, s. r. o., IČO 27274292, do rozpočtu ZŠ Pelechovská, dar bude
použit na sportovní činnost a výlety školní družiny
schvaluje poskytnutí daru ve výši 20 000 Kč spolku MotorGate z. s, IČO 03121453 na
dokončení Muzea socialistických vozů v bývalé továrně Kolora
schvaluje účetní závěrky za rok 2019 (účetní výkazy – rozvahu, výkaz zisku a ztráty,
přílohu) a hospodářský výsledek za rok 2019 těmto příspěvkovým organizacím
města: 1) Bytový podnik města Železného Brodu, IČO 64669033; 2) ZŠ Pelechovská,
IČO 70694982; 3) ZŠ Školní, IČO 70694974; 4) MŠ Slunečná, IČO 70695016;
5) MŠ Stavbařů, IČO 70694991; 6) MŠ Na Vápence, IČO 04624548; 7) Městské
muzeum v Železném Brodě, IČO 43257283; 8) SVČ Mozaika, IČO 75125439;
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9) ZUŠ Železný Brod, IČO 75125412 a schvaluje rozdělení zlepšeného výsledku
hospodaření příspěvkových organizací do fondů dle přiloženého seznamu
schvaluje odpisový plán příspěvkových organizací zřizovaných Městem Železný
Brod na rok 2020
bere na vědomí přehled vyúčtování dotací poskytnutých Městem Železný Brod
v roce 2019
souhlasí s převodem dvou obrazů své příspěvkové organizaci Městskému muzeu
Železný Brod do sbírkového fondu
souhlasí s uzavřením smluv se spol. TS města Železný Brod spol. s r. o.,
IČO 27260887 o díla: 1) výměna povrchu chodníku v ul. Těpeřská za cenu
272 450,41 Kč bez DPH; 2) výměna povrchů části Malého náměstí za cenu
637 710 Kč bez DPH
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo
IV-12-4017212/VB/02, mezi městem Železný Brod a spol. ČEZ Distribuce, a. s.,
IČO 24729035, která je zastoupena spol. RYDVAL-ELEKTRO s. r. o., IČO 25298194,
na pozemek pč. 729/1 v k. ú. Chlístov u Železného Brodu
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IV-124016879/VB/06, mezi městem Železný Brod a spol. ČEZ Distribuce, a. s., která je
zastoupena spol. ELIPROM spol. s. r. o., na pozemky pč. 2200/1, 2210 v k. ú. Jirkov
u Železného Brodu
schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem
Železný Brod a firmou CETIN a. s., IČO 04084063, na pozemek pč. 717/2 v k. ú.
Chlístov u Železného Brodu
schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku pč. 961 v k. ú. Železný Brod ve
smyslu budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení
distribuční soustavy na dotčené nemovitosti a provádět jeho obnovu, výměnu
a modernizaci a povinnost budoucí povinné výkon těchto práv strpět a schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu číslo: IV-12-4018932/VB/02, mezi městem Železný Brod
a firmou ČEZ Distribuce, a. s., zastoupena firmou BIMONT s. r. o. schvaluje
zřízení věcného břemene na pozemku pč. 961 v k. ú. Železný Brod ve smyslu
budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční
soustavy na dotčené nemovitosti a provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci
a povinnost budoucí povinné výkon těchto práv strpět a schvaluje uzavření smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
číslo: IV-12-4018957/VB/02, mezi městem Železný Brod a firmou ČEZ Distribuce, a. s.,
zastoupena firmou BIMONT s. r. o. schvaluje pronájem prostoru pro podnikání
v čp. 737 ul. Jiráskovo nábřeží o vel. 20 m2 v 2 NP za cenu 50 000 Kč – osvobozeno
od DPH, na dobu určitou od 10. 2. 2020 do 30. 3. 2021, nájemce MAS Achát z. s., za
účelem pořádání čtenářského klubu a schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi
dotčenými na výše uvedené
schvaluje pronájem prostoru pro podnikání v čp. 331 – obec Železný Brod o velikosti
177 m2 v 1 NP za cenu 500 Kč – osvobozeno od DPH, na dobu určitou od 1. 7. 2020 do
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radnice informuje
31. 12. 2020, nájemce Oblastní charita Most, IČO 70828920 za účelem provozování
nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a schvaluje uzavření nájemní smlouvy
mezi dotčenými na výše uvedené
schvaluje přidělení bytů v Železném Brodě: 1) č. 21 v DPS; 2) sociální č. 3 a č. 2,
Stavbařů 329; 3)
schvaluje podání žádosti na revitalizaci Městského muzea do fondů EHP a Norska,
program Kultura, oblast podpory Revitalizace movitého a nemovitého kulturního
dědictví

Usnesení Rady města Železný Brod z 24. zasedání
konaného dne 8. 4. 2020
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program mimořádné 24. schůze Rady města Železný Brod v předloženém
znění
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 2/2020/RM
schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování služeb správy a servisu výpočetní
techniky a softwaru s firmou Petr Žanta, IČO 49882368
schvaluje koupi 3 ks venkovních stojanů s dezinfekcí od spol. COLMEX, s. r. o.,
IČO 29037221 za cenu 25 990 Kč vč. DPH/kus
souhlasí v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v ČR (COVID-19) s úhradou
místního poplatku za odpady a ze psů za rok 2020 o tři měsíce později
schvaluje nákup ochranných pomůcek, zejména roušek, respirátorů, ochranných
štítů, hygienických rukavic, desinfekčních prostředků apod., za účelem ochrany
zdraví, v počtu a množství na trhu dosažitelném a nutném k zajištění alespoň
minimální úrovně ochrany zdraví a schvaluje postup vydávání pořízených
ochranných prostředků, následujícím způsobem, kdy jsou tyto prostředky nejprve
vydávány a poskytovány bezplatně: a) zaměstnancům města, b) zaměstnancům
příspěvkových org. města, c) jiným subjektům realizující činnost v oblasti
zdravotnictví, sociálních služeb a péče, požární ochrany, bezpečnosti a policejní
činnosti, dále pak subjekty vykonávající nezbytné práce v době nouzového
stavu (NS) jako jsou technické a úklidové práce a subjektům vykonávajícím
činnost obchodu a služeb, které mají povoleno vykonávat svou činnost v souladu
s nařízeními vydanými vládou ČR v době NS, d) jiným subjektům a osobám jako
jsou např.: neziskové organizace a osoby (dobrovolníci) podílející se na zajištění
zmírnění dopadů vyhlášeného NS, e) osobám, které mohou být označeny za
více ohrožené z hlediska možné nákazy koronavirem, jako jsou senioři atd.
a stanoví, že faktické provádění a vydávání ochranných pomůcek zajistí starosta
a místostarosta města, dále pak starostou pověření pracovníci MěÚ, TIC a MP, kdy se
počet a množství vydávaných ochranných roušek stanovuje na základě rozhodnutí
starosty města až do vyčerpání pořízených ochranných prostředků dle aktuální
potřeby; distribuci ochranných prostředků dýchacích cest a dezinfekce je možné
provádět opakovaně a schvaluje nákup a distribuci desinfekce do domácností
v rozsahu řádově 300 000 Kč
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souhlasí s odložením splatnosti nájemného za pronájem nebytových prostor
podnikatelům do 30. 6. 2020, po skončení NS rozhodne rada města, v jaké výši
bude nájemné za období NS prominuto, nebude-li nájemné kompenzováno státem
a souhlasí s odložením splatnosti platby za odpady v 1. pololetí 2020 firmám do
30. 6. 2020
schvaluje vydání Železnobrodského zpravodaje po opatřeních vlády v červnu, za
předpokladu, že nebude pokračovat nouzový stav

Usnesení Rady města Železný Brod z 25. zasedání
konaného dne 20. 4. 2020
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 25. schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 23. a 24. schůze Rady města Železný
Brod
souhlasí s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ Školní na
výměnu podlahové krytiny v počítačové učebně
odkládá žádost o čerpání fondu odměn v průběhu roku 2020 v ZUŠ Železný Brod na
odměny pedagogů školy za práci nad rámec jejich pedagogické činnosti do června
2020
souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo č. 47/22R/2020 s TS města Železný
Brod, s. r. o., IČO 27260887, jehož předmětem je úprava konečné ceny za provedené
práce, celková cena je 196 179,34 Kč bez DPH
souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo č. 72/23R/2020 s TS města Železný
Brod, s. r. o., jehož předmětem je úprava konečné ceny za dílo – oprava povrchu
severozápadní části Malého náměstí, celková cena je 650 561,24 Kč bez DPH
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s TS města Železný Brod, s. r. o., jejímž
předmětem je oprava povrchů Malého náměstí u domu čp. 111, cena za část A je
163 550 Kč bez DPH, cena za část B 193 750 Kč bez DPH
bere na vědomí objednávku na renovaci parket v sokolovně v Železném Brodě,
Masarykova čp. 500 s firmou Lukáš Cink, IČO 86782541
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s TS města Železný Brod, s. r. o., jejímž
předmětem je 1. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení v Trávníkách, celková
cena je 1 292 815,03 Kč bez DPH
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy
č. IP-12-4009449/VB/3, mezi městem Železný Brod a spol. ČEZ Distribuce, a. s.,
která je zastoupena spol. EMJ s. r. o., IČO 27268632, na pozemek pč. 1577/5 v k. ú.
Hr. Horka za cenu 4 500 Kč + DPH
revokuje usnesení č. 78/23R/2020 ze dne 23. 3. 2020
schvaluje pronájem prostoru pro podnikání v čp. 737 ul. Jiráskovo nábřeží o vel.
20 m2 v 2. NP za cenu 50 000 Kč vč. DPH, na dobu určitou: od prvního dne toho
měsíce, ve kterém bude ukončen nouzový stav, do 31. 12. 2021, nájemce MAS Achát
z. s., za účelem pořádání čtenářského klubu a schvaluje uzavření nájemní smlouvy
mezi dotčenými na výše uvedené
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schvaluje pronájem stavby o výměře 47 m2, která je součástí pozemku pč. 476/64
v k. ú. Žel. Brod, za účelem využití skladu pro potřeby rodiny fyzické osoby bez
vnějších stavebních úprav, za cenu 1 200 Kč/měsíc (osvobozeno od DPH)

Usnesení Rady města Železný Brod z 26. zasedání
konaného dne 11. 5. 2020
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 26. schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 25. schůze Rady města Železný Brod.
schvaluje uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o technické podpoře č. 17/16
s poskytovatelem: VITA software, s. r. o., IČO 61060631
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Alešem Müllerem, IČO 05466989 na dodávku
a montáž garážových sekčních vrat do hasičské zbrojnice v Horské Kamenici č. p. 84
za cenu 74 310 Kč bez DPH
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce vodovodních
rozvodů a odpadu v SVČ Mozaika v Železném Brodě“ a schvaluje uzavření smlouvy
s uchazečem Tomášem Grábem, IČO 72756942 za nabídkovou cenu 398 541 Kč bez
DPH
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce rozvodů
elektřiny v SVČ Mozaika v Železném Brodě“ a schvaluje uzavření smlouvy se
společností ELEKTROCABLE, s. r. o., IČO 27334228 za nabídkovou cenu 455 440 Kč
bez DPH
schvaluje nový ceník pronájmu Sportovního centra Železný Brod s platností od
1. 5. 2020
schvaluje zřízení věcného břemene na části ppč. 2103/1 v k. ú. Ž. Brod pro
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 ve smyslu: na dotčenou nemovitost umístit,
zřídit, provozovat, opravovat, udržovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu
a modernizaci Součásti distribuční soustavy a schvaluje uzavření sml. o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění
stavby číslo IP-12-4010170/VB/1, mezi městem Železný Brod a spol. ČEZ Distribuce,
a. s., která je zastoupena společností EMJ s. r. o., IČO 27268632 na pozemek
pč. 2103/1 v k. ú. Železný Brod
schvaluje záměr pronájmu části pozemku pč. 664/3 v k. ú. Chlístov u Železného
Brodu o výměře 180 m2
schvaluje Organizační řád městského úřadu s účinností od 1. 6. 2020
Veřejné zasedání zastupitelstva Města Železný Brod se uskuteční: 29. 6. 2020.
Zasedání začíná vždy v 16.30 hodin v zasedací místnosti MěÚ „B“ (3. patro).
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Oslavy
I v letošním roce jsme v našem městě oslavili březnový
Mezinárodní den žen. Všechny ženy v DPS Železný
Brod a Bzí byly obdarovány vedením města krásnou
květinou.
V neděli 3. května uctil místostarosta města Mgr. Ivan
Mališ a vedoucí IKS Alena Matějková památku všech
obětí válečných konfliktů položením květin ke hrobům
padlých v I. a II. světové válce, k pomníku obětem
Koncentračního tábora v Rýnovicích a k pamětní desce
učitele Františka Balatky.
Tereza Červenková, sekretariát

Čerpání z městských dotačních programů v roce 2019
Z Programu podpory kultury, činnosti spolků v Železném Brodě a podpory
organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže bylo v roce 2019 čerpáno
celkem 806 069 Kč na:
1) TJ Sokol Hr. Horka – 9 000 Kč Dětské sport. odpoledne a Vítání léta, 9 000 Kč
Maškarní karneval a Čepeček; 2) T. J. Sokol Těpeře – 8 000 Kč Kreativní dětské
dílny, 20 000 Kč Rockfest Těpeře, 20 000 Kč Provozní náklady na činnost spolku,
6 888 Kč Mikulášská besídka, 19 654 Digitalizace; 3) T. J. Sokol Bzí – 8 528 Kč Vinný
košt, 50 000 Kč Energie, 6 400 Kč Bzovský divadelní podzim, 3 200 Kč Vánoční trhy;
4) TJ Sokol Ž. Brod – 16 000 Kč Prostředky na pořádání kulturních akcí; 5) SDH
Hr. Horka – 6 000 Kč na Haluškové country; 6) SDH Ž. Brod – 8 552 Kč Stany pro
kulturní činnost na hasičském hřišti, 12 817 Kč Malý Soptík – soutěž MŠ; 7) SDH
Těpeře – 12 400 Kč Vycházkové uniformy; 8) SDH Hr. Kamenice – 15 000 Kč Loučení
s létem; 9) SDH Jirkov – 26 494 Kč Kulturní akce; 10) RNDr. Infeldová – 13 509 Kč
Svatojánská pouť; 11) ZO ČZS Ž. Brod – 9 440 Kč Řez a hnojení ovocných dřevin,
9 088 Kč Oprava spolkové klubovny; 12) ZO ČZS Jirkov – 30 000 Kč Oprava podlah
a výměna krytiny, výmalba, 12 000 Kč – Provozní náklady na činnost; 13) RC Andílek
– 5 600 Kč Orient show VII, 4 448 Kč Závody kočárků, 7 020 Kč Karneval, 8 480 Kč
Tatínkův festival, 3 807 Kč Letní venkovní herničky, 10 520 Kč Mikulášská;
14) Trávnice – 11 000 Kč Zpátky v čase; 15) ČRS, z. s., MO Ž. Brod – 10 000 Kč
Rybářské závody; 16) DS Tyl Ž. Brod – 34 400 Kč Noc na Karlštejně, 6 400 Kč ŽB
divadelní hry, 15 000 Kč Brožura a plakáty; 17) SZDpŽB – 18 446 Kč Zájezd Kladruby
a pevnost Königstein, 9 400 Kč Harkány – doprava Praha a zpět; 18) Faking Bookings
– 15 000 Kč Faking Hard Music Fest 7; 19) p. Musílek – 9 000 Kč ŽB hudební Open
Air Fest, 15 000 Kč Benefice / Hard And Heavy; 20) ak. mal. Oliva – 20 000 Kč
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Kniha Sklo Ladislava Olivy; 21) p. Smola – 20 000 Kč Maturitní ples SUPŠS; 22) FK
Ž. Brod – 30 000 Kč Dětský den; 23) p. Hlubuček – 37 000 Kč Festival „Terra-Fiume“;
24) FSA J. Boučkové – 45 000 Kč Amfora; 25) MS Jirkovská borovice – 7 794 Kč
Podpora myslivecké činnosti v honitbě Jílové – Jirkov; 26) p. Šírková – 11 248 Kč
Kulturní a společenské akce; 27) Junák – ČS Údolí Ž. Brod – 29 664 Kč Letní
skautský tábor, 15 200 Kč Dataprojektor a plátno; 28) KKM Hr. Kamenice – 3 464 Kč
Pohádková cesta, 18 612 Kč Celoroční provoz klubovny, 3 040 Kč Kulturní akce;
29) BZOS – 4 800 Kč Adventní koncert, 35 816 Kč Staromilská pouť; 30) My Gospel
– 8 900 Kč Hudba je lék
Z Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě bylo
v roce 2019 čerpáno celkem 1 899 739 Kč na:
1) TJ Sokol Hr. Horka – 7 000 Kč Sportovní vybavení, 20 000 Kč Provozní
náklady (voda, elektřina, uhlí), 20 000 Kč Vybudování přístřešku na mantinely;
2) T. J. Sokol Bzí – 2 000 Kč Dětská olympiáda, 4 800 Kč Sportovní vybavení, 80 000 Kč
Rekonstrukce sociál. zařízení a kulturní místnosti; 3) T. J. Sokol Těpeře – 4 043 Kč
Čisté bezprašné prostředí, 9 000 Kč Reprezentace na Spartan Race, 7 000 Kč
Maratón a půlmaratón, 148 472 Kč Výměna oken v sokolovně; 4) HO Ž. Brod –
7 905 Kč Bouldermatky; 7 467 Lezecké závody; 20 928 Kč Příspěvek na tréninkovou
činnost; 5) Kanoistický klub – 47 000 Kč Oprava slalomové tratě; 6) TJ Chlístov –
12 257 Kč Příspěvek na činnost, 23 593 Kč Oprava topení a radiátorů; 7) SK Jirkov
– 12 000 Kč Podpora údržby a provozu multifunkčního areálu; 8) FSA J. Boučkové
– 164 000 Kč Celoroční činnost; 9) FK Ž. Brod – 400 000 Kč Činnost FK, 380 000 Kč
Provoz a údržba fotbal. hřiště; 10) TJ Sokol Ž. Brod – 175 000 Kč Prostředky na
činnost; 11) Tenisový klub – 72 000 Kč Správce areálu, 176 000 Kč Energie a voda,
67 600 Kč Lana na přetlakovou halu; 12) KKM Hr. Kamenice – 3 200 Kč Sportovní
aktivity a speed badmintonový turnaj; 13) SDH Těpeře – 11 786 Kč Zimní příprava
MH, 8 068 Kč Bzovsko-Těpeřský pohár; 14) SDH Jirkov – 8 620 Kč Sportovní činnost
Z Programu podpory sociálních služeb v Železném Brodě bylo v roce 2019
čerpáno celkem 256 240 Kč na:
1) Linka bezpečí Praha – 5 000 Kč Provoz linky, 2) Centrum LIRA Liberec – 7 000 Kč
Sociálně-aktiv. služba pro rodinu s PAS; 3) Hospic sv. Zdislavy Liberec – 18 000 Kč
Podpora činnosti; 4) Spokojený domov Mn. Hradiště – 6 000 Kč Terénní soc. služby
v domácím prostředí; 5) Fokus Semily – 15 000 Kč Sociální rehabilitace, 13 000 Kč
Sociálně terapeutické dílny; 6) Fokus Turnov – 8 000 Kč Zajištění služby Podpora
samostatného bydlení v ŽB; 7) CpZP LbK Liberec – 18 000 Kč Komplexní odborná
terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi; 8) Most k naději – 25 000 Kč
Terénní program pro osoby postižené drogou; 9) SSP Tereza Benešov u Semil –
6 000 Kč Zkvalitnění poskytovaných služeb klientce s postižením za účelem jejího
rozvoje; 10) Compitum Jablonec n. Nisou – 19 000 Kč Terénní SAS Compitum;
11) Tulipan Liberec – 3 000 Kč Ocenění pečujících osob LB kraje; 12) SZDpŽB –
113 240 Kč Nájem nebytových prostor a služeb s ním souvisejících
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Dotace církvím byly v roce 2019 v celkové výši 249 899 Kč na: 1) Římskokatolická
farnost děkanství Ž. Brod – 200 000 Kč Restaurování bočního oltáře sv. Josefa
v kostele sv. Jakuba Většího; 2) Ochranovský sbor při ČCE – 49 899 Kč Oprava fasády
a soklu budovy kaple Jednoty na Brodci

Informace k vyhlášeným městským dotacím
Zastupitelstvo města Železný Brod schválilo na svém zasedání dne 3. 2. 2020 znění
a vyhlášení tří městských dotačních programů: Program podpory kultury, činnosti
spolků v Železném Brodě a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity
mládeže v Železném Brodě na rok 2020 s dotací 800 000 Kč, Program podpory
sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě na rok 2020 s dotací 1 900 000 Kč
a Program podpory sociálních služeb v Železném Brodě na rok 2020 s dotací
125 000 Kč. Znění jednotlivých programů lze nalézt na úřední desce nebo na
www.zeleznybrod.cz.
Na základě epidemiologické situace byl konečný termín pro podání žádosti
posunut na neurčito a na zasedání Zastupitelstva města Železný Brod dne 18. 5. 2020
byl konečný datum stanoven na 1. 6. 2020.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Opoziční okénko
Nekoncepční rozvoj v Železném Brodě
V dobách nepříliš dávných město Železný Brod zakoupilo za podivuhodných
okolností a za nemalé finanční prostředky prázdnou budovu firmy Exatherm.
Po letech ji za další nemalé finanční prostředky i s přilehlými garážemi nechalo
zbourat a získalo tak alespoň významný prostor v centru města. Prostor, který
zvětšuje plochu stávající tržnice, umožňuje tak přemýšlet o jeho dalším využití,
které se v budoucích desítkách let jen tak nenaskytne. Každého jistě napadne, zda
na toto místo nepřesunout pořádání některých akcí problematicky probíhajících
buď na velkém či Malém náměstí, nebo jak celý prostor architektonicky moderně
a účelně pojmout.
V minulosti proběhla soutěž na řešení tohoto prostoru. Autorům bylo dokonce
uděleno významné ocenění. Ale dá se pochopit, že stávající vedení města se
s navrženými řešení neztotožnilo, že má jinou představu o řešení využití tohoto
prostoru. Nedá se ale pochopit, jakým způsobem se toho zhostilo. Řešení, protože
vedení města žádné nemělo, se rozhodlo svěřit malým dětem v jakési anketě.
Odvážný způsob. Postupovali by stejně i v případě zánětu slepého střeva nebo
by raději oslovili odborníky? Pak už se na místě objevila in-line dráha, která jako
taková sice měla podporu zastupitelů, ale o tom, že bude postavena zrovna v tomto
místě a zrovna tímto způsobem, se na zastupitelstvu vůbec nejednalo.
Bylo před volbami, bylo potřeba se zviditelnit, a tak vedení města bez vědomí
zastupitelů postavilo dráhu v místě, kde se jim to hodilo, prostě uprostřed. Na
žádný koncepční návrh řešení celého prostoru nedošlo. Nebo jste nějaký viděli
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a měli jste možnost se k němu vyjádřit? Zastupitelé rozhodně ne. V tomto roce
nekoncepční výstavba v prostoru bývalého Exathermu pokračuje. Opět bez vědomí
zastupitelů a občanů vznikají přístřešky jako zázemí pro in-line dráhu, přístřešky
pro technické služby a miliony z rozpočtu města ubývají. Vládnoucímu uskupení
„Za rozvoj města“ by více slušel název „Za nekoncepční rozvoj města“.
Jsme zvědaví, jakým způsobem si vedení města poradí se zateplením sokolovny.
Obáváme se, že použitím 15 cm polystyrénu na čelní portál, vznikne cosi, co by
mohlo kandidovat v soutěži o nejošklivější zateplovací počin roku.
A tak jedinou pozitivní zprávou je poměrně úspěšné dokončení výstavby nové
knihovny. Tento projekt byl nastartován před dlouhými roky, dlouho se čekalo na
dotační titul, který by novou knihovnu zlevnil. Bohužel se žádná vhodná dotace
neobjevila, tak byla knihovna zbudována především z vlastních prostředků města
a s minimální dotací, ale i tak je dokončení tohoto projektu potěšující.
Ing. Miloslav Louma, zastupitel
Připojující se zastupitelé: akad. mal. Zdeněk Lhotský, PaedDr. Milada Motlíková,
Jan Tempel
Výše uvedený příspěvek byl určen do dubnového vydání zpravodaje.
Od tohoto vydání vám bude zpravodaj přinášet kromě pochvalných také kritické
příspěvky zastupitelů města, což věříme, pozvedne nejen úroveň a čtenost tohoto
periodika, ale rovněž přispěje ke zlepšení práce radnice, neboť se oponentní
názory budou lépe dostávat k občanům města.

Nevydávání železnobrodské zpravodaje
Pro několik zastupitelů a spoustu občanů nepochopitelná věc. V posledních
měsících jsme svědky výjimečné celosvětové události a náš místní zpravodaj… mlčí.
Důvody? Údajně problémy s roznosem… nebo problémy s tiskem? Či snad není
o čem informovat? Nic se neděje? Nesmysly. Nevěřím. Stačí se podívat po okolních
městech. Zpravodaje běžně vycházejí, to jen v Brodě naši radní vzali rozum do
hrsti a přišli na to, že je zbytečné zpravodaj vydávat, zbytečné občany informovat,
a vůbec se tím zatěžovat. Stačí přece webové stránky. Zkuste si představit
zajímavost takového místního zpravodaje z doby např. 2. světové války nebo jiné
výjimečné situace. Z doby pandemické však žádnou tiskovinu o Železném Brodě
mít nebudete. A není to škoda? Je pochopitelné, že zpravodaj nemusí být vydáván
v běžném rozsahu, v obvyklý termín, s pravidelnými rubrikami, ale nevydávat
ho vůbec? Vnímám tu silnou souvislost s tzv. umíráním města. Všichni slýcháme,
že Brod je mrtvý, že se tu nic neděje. Tak nevydávat zpravodaj přesně do tohoto
konceptu umrtvování zapadá. Ale to přece nikdo nechceme! I během pandemie se
děje spousta věcí a existují informace, které je nutné občanovi předat. Organizace
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přípravy a distribuce je jistě v této době náročnější než obvykle. Jedná se tedy
o pohodlnost radnice nebo neschopnost? Posouzení nechám na čtenáři.
Ing. Miloslav Louma, zastupitel
Připojující se zastupitelé: akad. mal. Zdeněk Lhotský, Ing. Jiří Novotný ml., Jan
Tempel

Odbor životního prostředí
Otevírací doba sběrného dvoru
Otevírací doba sběrného dvoru v Železném Brodě (ul. Příkrá 140) je aktuálně:
pondělí, středa, pátek: 9–18 hodin; úterý, čtvrtek: 9–14 hodin a sobota: 9–12 hodin.
Více informací na mob.: 722 036 373.

Sběr velkoobjemových odpadů
Ve sběrném dvoře se od poplatníků zapojených do systému odpadového
hospodářství města odebírají objemné komunální odpady v množství max. 50 kg
na poplatníka a rok, přičemž hmotnost u poplatníků z jedné rodiny a stejného
bydliště je možné slučovat. Vyšší hmotnost odpadů je zpoplatněna dle platného
ceníku. Dále se od poplatníků 2 × ročně zdarma odebírají objemné komunální
odpady katalogové číslo 200307 (jiné druhy jsou zpoplatněny). Termín první 1/2
roku 2020 je v pátek 12. 6. (9–18 hodin) a v sobotu 13. 6. (9–12 hodin). Odebírání
odpadů zdarma bude pouze od poplatníků (fyzických osob) zapojených do systému
odpadového hospodářství v Železném Brodě. Občané jiných obcí, právnické
a fyzické osoby oprávněné k podnikání vše zaplatí dle platného ceníku. Při odběru
proběhne evidence množství odpadu a osoby, který odpad odevzdává, žádáme
proto občany o trpělivost při vyřizování administrativních záležitostí, pokud se
najednou dostaví více lidí.
Martin Hoření, Odpadové hospodářství Města Železný Brod

Odbor finanční
Splatnost místních poplatků za odpady (600 Kč / osoba / rok) a za pejsky byla
z důvodů pandemie COVID-19 odložena do 30. 6. 2020. Poplatky můžete uhradit
převodem na č. ú.: odpady 2225-0963249319/0800 a pejsky 19-0963249319/0800
(variabilní symbol, který je důležitý pro vaši platbu, vám sdělí na tel. č .: 483 333 955)
nebo hotově na pokladně Městského úřadu Železný Brod.
Připomínáme, že pytle na tříděný odpad i pytle na směsný komunální odpad si lze
vyzvednout na TIC Železný Brod. Pytlíky na psí exkrementy vydáváme zdarma na
pokladně MěÚ Železný Brod.
Iveta Jehličková, referent FO
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Odbor sociálních věcí
Hrátky s pamětí s lektorem Zdeňkem Chourou se v Domě s pečovatelskou službou
v Železném Brodě uskuteční v těchto termínech: 16. 6., 21. 7. a 18. 8. vždy od
10 hodin. S sebou dobrou náladu a tužku. Vstupné: 15 Kč.

Informační průvodce sociálních služeb Železnobrodska
… Představujeme poskytovatele sociálních služeb… díl IV.
Pečovatelská služba města Železný Brod a Bzí
Poskytuje své služby (terénní/ambulantní) osobám, které s ohledem na svoji
sníženou soběstačnost potřebují pomoc jiné osoby k zajištění svých potřeb, a to
z důvodu: věku (senioři), zdravotního postižení, chronického onemocnění,
narození třech a více dětí (v případech rodin, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
osoby).
Základní činnosti
Pečovatelská služba ve vymezeném čase poskytuje níže uvedené pečovatelské
úkony:
1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (podávání jídla a pití,
oblékání a svlékání, při prostorové orientaci, přesun na lůžko nebo vozík)
2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
(úkony osobní hygieny v domácnosti uživatele nebo ve středisku osobní hygieny,
péče o vlasy a nehty, použití WC)
3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (možnost dovozu oběda,
pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití)
4. pomoc při zajištění chodu domácnosti (udržování domácnosti, zajištění velkého
úklidu, praní a žehlení prádla, nákupy a pochůzky, obstarání a zajištění léků)
5. zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím (doprovod nebo odvoz
k lékaři, na úřady, vycházky s pečovatelkou)
Ceny jednotlivých úkonů (kromě dovozného za obědy a fakultativní služby dovozu
po Železném Brodě) jsou stanoveny na 120 Kč/hod., přičemž klienti platí pouze
čas, který u nich pečovatelky reálně stráví.
Železný Brod, nábřeží Obránců míru 834
vedoucí zařízení: Ing. Ivo Ivanov, e-mail: i.ivanov@zelbrod.cz, mob.: 770 164 580
pečovatelky: e-mail: pecovatelky@zelbrod.cz, mob.: 773 769 575
Provozní doba: po–pá: 6.30–19 hodin, víkendy a svátky: 6.30–18.30 hodin
Železný Brod, Bzí 82
pečovatelka: e-mail: pecovatelka.bzi@zelbrod.cz, mob.: 725 836 992
Provozní doba: po–pá: 6.30–15 hodin
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… Představujeme poskytovatele sociálních služeb… díl V.
Sdružení TULIPAN, z. s.
Kdo jsme a jaké jsou naše cíle? Ve sdružení provozujeme
chráněnou dílnu, kde zaměstnáváme osoby se zdravotním
znevýhodněním. V rámci poradenských služeb pomáháme
nejenom osobám, kteří jsou našimi zaměstnanci, ale zároveň
všem, kteří potřebují získat informace k řešení jejich problémů. Pořádáme i celou
řadu kulturních, volnočasových a vzdělávacích akcí, jejichž cílem je propojení
zdravých a hendikepovaných lidí.
Kde působíme? Najdete nás po celém Libereckém kraji. Jedním z míst je i pobočka
v Semilech.
Jaké jsou naše služby a obory v kterých lidi zaměstnáváme? Úklidové, zahradnické
a lesnické práce, šicí služby, výroba a prodej naší originální keramiky a výrobků
z ručního papíru, outsourcing – pomocné práce pro průmysl, provoz chráněných
bister a jiné.
Jaké jsou naše další aktivity? 1) Projektové aktivity, které rozšiřují spektrum
našich služeb, například o volnočasové aktivity, přípravu na trh práce a hledání
pracovního uplatnění, odborné poradenství, aj. 2) Chráněné bydlení, kde je
hlavním a dlouhodobým cílem dospět k úplnému osamostatnění klientů sociální
služby, kdy si budou moci postupně najít vlastní bydlení. 3) Komunitní centrum,
které nabízí možnosti volné návštěvy nebo je možné zúčastnit se pravidelných
akcí, např. volnočasových klubů, kroužků zaměřených např. na tvořivě-pracovní
činnosti. Dále zde pravidelně probíhají pracovně terapeutické aktivity, kulturní či
společenské aktivity, cvičení, výstavy, promítání. Aktivity probíhají napříč všemi
pobočkami.
Něco, o čem bychom se ještě rádi zmínili? Již přes dva roky se věnujeme skupině
„Neformálních pečujících“, která neodmyslitelně patří k lidem se zdravotním
znevýhodněním. Naším cílem je přispět ke zvýšení kvality života a sociálního
začlenění pečujících osob. Tento cíl v sobě zahrnuje aktivity, které ve svém
důsledku zlepší zdravotní a sociální podmínky pečovatelů a kvalitu poskytované
péče. Pro tuto skupinu je na Semilsku připraven nový projekt „Podpora rodin se
specifickými potřebami“.
Zaujalo vás něco a nevíte, kam se obrátit? Zde jsou naše kontakty: pobočka
Liberec: mob.: 602 448 200, 605 853 547, e-mail: kontakt@sdruzenitulipan.cz;
pobočka Semily: ul. Bítouchovská 1, Slavěna Horňáková, mob.: 775 802 276,
e-mail: hornakovavsdruzenitulipan.cz
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Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Stavební sezóna v Železném Brodě začala
Tak jako každý rok, tak i v letošním roce proběhne několik investičních akcí, ať
již menšího nebo většího rozsahu. Znamená to, že i v roce 2020 se budeme snažit
zlepšit naše město, vylepšovat podmínky pro život, udržovat majetek města a taky
znepříjemňovat pohyb po městě, rachotit, kopat atd.
Největší akcí, která letos proběhne, bude dokončení zateplení sokolovny, kde se
pracovalo po celou zimu na výměně oken, na jaře se rozeběhly práce na venkovním
plášti. Hotovo by mělo být na konci srpna. Za cenu cca 170 000 Kč bez DPH byla
přebroušena podlaha, znovu nalakována a nové jsou i lajny. Sál sokolovny tak
dostal zcela jinou podobu, kdy původní zašlá podlaha i přes pravidelnou údržbu
vykazovala poškrábaný povrch a působila značně opotřebovaně. I z toho důvodu
se přistoupilo k obnově parketového povrchu sálu, který nyní vypadá zcela jinak,
než na co jsme byli zvyklí. Věříme, že se podaří udržet tento stav co nejdelší dobu.
Další zateplovací akcí bude zateplení radnice, ale není třeba se obávat, vzhled
radnice do náměstí zůstane zachován, na této straně budou pouze vyměněna okna
a opravou projde i fasáda.
V oblasti Malého náměstí byly v březnu zahájeny práce na výměně povrchů, kdy
severozápadní část se dočkala žulové dlažby. Následně úpravou prochází i prostor
okolo tzv. „hrbaté“ chalupy, kde rovněž dojde k pokládce žulové dlažby, čímž bude
kostra Malého náměstí dokončena a jednoznačně se vymezí komunikace. Velký
dík patří jednak zhotoviteli za jeho konstruktivní přístup a také všem, kteří musí
snášet omezení spojená se stavbou. Část prací se přesunula i do oblastí Trávníků,
kde „konečně“ započaly práce na výměně veřejného osvětlení a opravy povrchů
komunikací. Vše nasvědčuje tomu, že v letošním roce by se měla začít realizovat
výměna vedení ČEZu, na kterou všichni čekají. Po ní tedy bude následovat
dokončení oprav veřejného osvětlení a pokládka nových povrchů. Jelikož rozsah
prací je značný, pravděpodobně se nestihne dokončit vše v letošním roce. Aby
byl podíl hotových povrchů co největší, byly zahájeny práce na úsecích, které je
možné realizovat nezávisle na ČEZu nebo tak, aby poté energetici neměli překážky
při svých výkopových pracích.
Opravou roubení prochází i Teprovsko, tzv. myslivecký domeček, jehož dřevěné
roubení již místy nemělo se dřevem mnoho společného. Oprava byla plánována od
března do srpna, koronavirová krize však realizaci oddálila a nové termíny budou
řešeny s dodavatelem po obnovení prací.
V závislosti na příspěvku Státního fondu životního prostředí a jejich případné
dotaci, by mělo modernizací projít veřejné osvětlení v Jirkově, Střevelné, ve
Vaněčkově ulici a podél silnice I/10 až do Dvírek.
V letošním roce také chceme vybudovat další kontejnerová stání, a to na Pelechově
a v ulici Vlastimila Rady. V kině plánujeme dokončit úpravy modernizací pohonů
opon a zároveň se projektuje i modernizace vytápění tohoto objektu.
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Pokud se podaří zajistit různé dohody a souhlasy, mohla by být vydána povolení na
novou lávku, cyklostezku Greenway Jizera či skautskou klubovnu. Uvidíme, jak se
vyvine situace s novou ZUŠ, každopádně budeme řešit i tuto problematiku.
Na náměstí 3. května byla spuštěna první dobíjecí stanice
pro elektromobily, kterou provozuje spol. ČEZ, a. s. Stanice
disponuje konektory s nabíjecími standardy CHAdeMO a CCS
o výkonu až 50 kW a dobití většiny kapacity baterií
elektromobilu zvládne za zhruba 25 minut. Součástí
nabídky dobíjecí stanice je také AC nabíjení se standardním
konektorem Mennekes, který umožňuje nabíjení s výkonem
až do 22 kW s dobou dobití větší části baterie do 2 hodin.
Elektromobilita je rozvíjejícím se odvětvím a město nechtělo
zůstat pozadu, neboť se nachází na jedné z hlavních tras při
cestách do Krkonoš nebo Jizerských hor. Jedná se o určitou
možnost, jak alespoň „na nějaký čas“ zdržet turisty ve městě.
V uvedeném výčtu nejsou zdaleka všechny akce, které nás letos čekají, jistě se
vyskytne i něco neočekávaného nebo bude potřeba využít příležitosti, kterou
přinese doba. Rádi bychom ale na konci roku chtěli nahlásit splnění většiny úkolů,
abychom si mohli říci, „zase se podařilo trochu zlepšit naše město“.
Mgr. Martin Řehák, vedoucí OÚP a RR

Městská policie železný brod
Informujeme o činnosti v období březen a duben
Strážníci v poslední době řeší větší počet lidí, kteří zmoženi alkoholem ohrožují
sebe na zdraví. Za poslední dva měsíce řešili 15 takových případů. Čtyři opilci
skončili na protialkoholické záchytné stanici v Liberci. Osm případů muselo být
převezeno zdravotníky k dalšímu ošetření do nemocnice. Ve třech případech byli
opilci doprovozeni strážníky domů.
Díky suchu se i v našem městě zvýšil počet požárů. Největší byl požár lesa pod
Kamenicí. Zásah trval s noční přestávkou téměř 24 hodin. Strážníci v těchto
případech usměrňují dopravu, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví civilistů
a zasahující jednotky HZS měli volný průjezd k místu zásahu.
V posledním období zasahovali strážníci u osmi dopravních nehod. Nejvážnější
byla nehoda čtyřkolky v Jirkově. Pochvalu zaslouží posádka vozu, který kolem místa
nehody projížděl jako první. Nejenže nehodu nahlásili, ale poskytli zraněnému
odbornou první pomoc.
Jako celou společnost tak i MP ŽB nejvíce v posledním období ovlivnila pandemie
covid-19. Po prvních nesnázích s ochrannými prostředky, které se podařilo rychle
odstranit, a to hlavně díky vedení města, které zajistilo rychle, co mohlo (rukavice,
brýle, jednorázové obleky a dezinfekci) a našim kolegyním z úřadu, rodinným
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příslušníkům a šikovným občanům města, kteří našili roušky. Byl upraven
provozní režim MP. Strážníci se střídali tak, aby se téměř nepotkávali. Nemohli
čerpat dovolenou. Výkon služby byl posílen tak, aby ve službě byli minimálně
vždy dva strážníci. Po vyhlášení nouzového stavu dohlíželi strážníci na dodržování
krizových opatření. V souvislosti s nimi zkontrolovali strážníci 149 osob. O počtu
přestupků s ohledem na rozhodnutí městského soudu v Praze nelze mluvit, jelikož
se vlastně nestaly. Strážníci úzce spolupracovali s krajskou hygienickou stanicí,
zejména prověřovali podněty týkající se nedodržování jejich nařízení. Dále se
strážníci podíleli na distribuci dezinfekce do místních obchodů. Byli připraveni
pomoci při zásobování seniorů, ale pro malý zájem o tuto službu nebyla naše
pomoc využita. Dva strážníci byli čtrnáct dní mimo službu na překážkách v práci
z důvodu ochrany ostatních strážníků i občanů. Tak se zbylých sedm při nutnosti
maximálního nasazení do služeb řádně zapotilo.
V posledním období byly na území města zjištěny čtyři autovraky. Případy byly
zdokumentovány a podstoupeny na odbory dopravy a životního prostředí, které
jsou správními orgány v této oblasti. Prosíme občany o trpělivost. Jelikož jsou
dvouměsíční zákonné lhůty, tak nelze věc vyřešit rychle. Až po uplynutí těchto
lhůt může správní orgán vyzvat vlastníka pozemku nebo správce komunikace
k odstranění vraku. V případě vraků nesmí odtah provést městská policie.
Práce městské policie nebyl však jen covid-19. Museli zabezpečit běžné věci tak jako
by žádná pandemie nebyla. I když se změnil druh protiprávních jednání a změnil se
i důvod výjezdů, tak se strážníci nenudili. Například donucovacích prostředků bylo
strážníky užito v mnohem větším počtu zákroků než ve srovnatelných obdobích
v předchozích letech. V období od 1. 3. 2020 do 9. 5. 2020 MP zaznamenala 917
událostí (což je o 36 více než v loňském roce), k nimž provedla MP 403 právních
úkonů, odhaleno bylo 66 přestupků, 14 případů bylo řešeno ve spolupráci s PČR.
Díky velké vytíženosti nezbyl strážníkům čas věnovat se problematice dopravy,
řešili ji jen na základě oznámení občanů. Toto se po konci nouzového stavu změní.
velitel MP sstr. Hriník Pavel
Kontakty na MP: velitel MP: e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz, operační MP: e-mail:
mestska.policie@zelbrod.cz, nepřetržitě mob.: 602 646 188

Policie České republiky, pobočka Železný Brod
V únoru 2020 proběhly ze strany PČR přednášky v místních mateřských školách
v Železném Brodě, na kterých byla dětem představena naše práce a děti byly
seznámeny s problematikou bezpečnosti v silničním provozu – přecházení přes
komunikace, silnice není hřiště a problematikou běžných ohrožujících situací
jako jsou nabídka sladkostí od cizích lidí a nálezy nebezpečných věcí. Děti také
navštívily služebnu OOP Železný Brod.
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Začátkem března proběhla na teritoriu města Železný Brod
ve spolupráci s MP a OSPOD Železný Brod preventivní akce
na užívání omamných a psychotropních látek u mladistvých
osob.
Kontaktní místo okrskáře v knihovně v Jirkově bude prozatím
do odvolání uzavřeno. Děkujeme za pochopení.
prap. Eliška Havrdová, okrskářka města

Dům s pečovatelskou službou železný brod
Vážení občané, vážení klienti,
v měsíci březnu 2020 jsme se poprvé setkali s karanténou v celorepublikovém
měřítku, a to v souvislosti s nákazou COVID-19.
Zdravotnickým zařízením a zařízením sociálních služeb působila nákaza nemalé
obtíže zejména z důvodu nedostatku ochranných pomůcek. V Železném Brodě
nám v tomto ohledu významným způsobem pomohla organizace Český červený
kříž a také železnobrodští občané, kteří doma na šicích strojích šili roušky
a v rámci svých možností nám je distribuovali.
Zaměstnanci pečovatelské služby pracovali v této době s maximálním nasazením
a podařilo se jim zachovat kvalitu poskytovaných služeb. Za jejich pracovní
nasazení jim tímto chci také vyslovit velký dík.
Vzhledem ke skutečnosti, že nás zasáhl koronavirus v období chřipkové epidemie,
využili jsme také nabídnuté pomoci dobrovolníků, kteří obětavě pomáhali všude,
kde bylo třeba. Vážím si jejich lidského přístupu ke klientům a také toho, že bez
nejmenších problémů zvládali vykonávat činnosti, které běžně vykonávají pouze
pečovatelky.
V situaci, kdy si velké množství lidí pracujících v pomáhajících profesích sáhlo,
jak se říká na dno, se také naplno projevily lidské charaktery. Byl jsem příjemně
překvapen faktem, že lidí ochotných nezištně pomoci druhým a vstřícných byla
většina.
Jsem si také vědom skutečnosti, že nám tato zkouška pomohla odhalit některé
nedostatky. Na jejich odstranění budeme v rámci pečovatelské služby pracovat,
abychom v budoucnu mohli pružněji reagovat na případné další nastalé mimořádné
události a krizové stavy.
Období karantény bylo samozřejmě velmi náročné také pro seniory, kteří
v mnoha případech výrazně omezili sociální kontakty s blízkými osobami a mohli
zažívat pocit osamělosti a izolace. Návštěvy pečovatelek tak byly během karantény
jedním z mála kontaktů, který senioři měli a pečovatelky tímto způsobem přispěli
k udržení jejich psychické kondice. Děkuji.
Ing. Ivo Ivanov, vedoucí pečovatelské služby
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INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO ŽELEZNÝ BROD
Turistické informační centrum (náměstí 3. května 1, 468 22 Železný
Brod, tel. č.: 483 333 999, 778 527 000)
V červnu je otevřeno: po–pá: 8–12 a 12.30–17 hodin, so: 9–12 hodin.

Internetová verze zpravodaje
Na webových stránkách města Železný Brod je každý měsíc ke stažení aktuální
vydání Železnobrodského zpravodaje. Rádi bychom věděli, zda jako občané města
máte k tomuto zpravodaji přístup. Prosíme o vyplnění krátkého dotazníčku, který
nám umožní operativně se postavit k vydávání zpravodaje v nouzovém stavu, kdy
tištěná verze není možná.
Máte pravidelně přístup k internetu – ano–ne; víte o možnosti internetové verze
zpravodaje – ano–ne; upřednostnil byste internetovou verzi před tištěnou –
ano–ne; jste pravidelný čtenář zpravodaje – ano–ne. Své odpovědi zasílejte na
e-mail: zpravodaj@zelbrod.cz nebo volejte 483 333 999. Je možné, že v budoucnu
s ohledem na životní prostředí a stále problémový roznos od vydávání tištěné verze
zpravodaje zcela upustíme a zpravodaj bude pouze elektronický...

TvA – Turnovsko v Akci
Noviny pro Turnov a spádové obce vychází jako 14deník a jsou zdarma
k dostání i v TIC Železný Brod. Jedná se o přehled kulturních akcí
a další činnosti ve městě Turnov a okolí. Ve 12 výtiscích bude také
inzerováno kulturní dění z našeho města. Noviny vychází v Turnově
vždy ve čtvrtek a k dostání v našem TIC jsou až následující pondělí
tedy: 1., 15., 29. 6. a 13., 27. 7. 2020. www.turnovskovakci.cz

Železnobrodský jarmark 2020
Z ouřadu purkmistrovského staroslavného města Železného Brodu se všem
domácím i cizím na vědomost dává, že s ohledem na vládní nařízení spojená
s onemocněním COVID-19 se nebude v našem městě v letošním roce konat slavný
Železnobrodský jarmark.
Díky této skutečnosti jsme do jednání ZM postoupili žádost o projednání nové
koncepce jarmarku pro následující roky. Na jednání ZM dne 18. 3. 2020 bylo
rozhodnuto, že do nové koncepce je nutné zapojit i širokou veřejnost. S ohledem na
tuto skutečnost svoláváme na úterý 16. 6. od 17.30 hodin veřejný jarmareční štáb.
V zasedací místnosti MěÚ „B“ budete mít možnost se k akci vyjádřit a pomoci nám
při sestavování nové koncepce. Věříme, že přijdete v hojném počtu s kvalitními
nápady, argumenty a podněty, které jarmark na několik příštích let obohatí.
Alena Matějková, IKS Železný Brod
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MĚSTSKÉ DIVADLO ŽELEZNÝ BROD
Předprodej na podzimní divadelní sezonu bude zahájen od září. V následujícím
zpravodaji budeme informovat o připravovaných divadelních představeních.
Upozorňujeme majitele zakoupených vstupenek na představení Přítelkyně (Ungelt,
Praha 31. 3.) a Eliška Kateřina (DS Tyl Železný Brod 21. 3.), aby tyto vstupenky
vraceli v TIC Železný Brod. Pokud se představení uskuteční v novém termínu,
nebudou stávající vstupenky platné. Děkujeme za pochopení.

Ds Tyl Železný Brod
Vzpomínka na našeho kamaráda Karla Svobodu
Do divadla Karel přišel jako sedmnáctiletý student v roce 1953 a v plném nasazení
zde pracoval téměř sedmdesát let. Se souborem zažil jeho vrcholné chvíle ve druhé
polovině dvacátého století, porevoluční útlum i následné postupné znovuožívání.
V průběhu let hrál v celé řadě her (mj. Slaměný klobouk, Ze života hmyzu, Lucerna,
Jak přišla basa do nebe) a později se angažoval především jako režisér. Své divadelní
zkušenosti zúročil v množství autorských her pro děti i dospělé (mj. Krakonošovy
dary, Sicilský šibal, Quo vadis Kabelko, Eliška Kateřina) a svůj vnitřní poetický svět
ukrýval do řady zasněných romantických básní.
Možná bylo jeho divadelní angažmá tak trochu na úkor jeho rodinného života. My
v souboru ho však známe nejen jako svéhlavého a nekompromisního režiséra,
ale také jako milého a přátelského člověka, který nepokazil žádnou zábavu. Ještě
v lednu letošního roku jsme se všichni setkali na zahájení výstavy ke kulatému
výročí spolku, ale pak ho začaly postupně opouštět síly. Svoji poslední autorskou
hru Eliška Kateřina ještě začal zkoušet sám, v únoru však předal režijní otěže
Mileně Procházkové a v neděli 1. března se v klidu a pokoji, ve věku nedožitých
84 let odebral na věčnost.
Myslím, že jako naši starší kolegové v divadle rádi říkají „jo za pana doktora Páva to
bylo tak a tak“, tak i my mladší budeme moci se šťastnou vzpomínkou říkat našim
budoucím kolegům „jo za Karla Svobody to bylo divadlo...“.
za DS TYL Tomáš Kesner

Poděkování
Milí přátelé a známí Karla Svobody, chtěli bychom vám touto cestou jménem celé
rodiny poděkovat za účast na posledním rozloučení, které se konalo v kostele
Jednoty bratrské dne 9. 3. 2020. Velmi si vážíme vaší přítomnosti a projevené
podpory v této těžké chvíli a děkujeme za květiny.
rodina
V květnu oslavila pěkné životní jubileum naše kamarádka a divadelní kolegyně
Milena Procházková. Za celý soubor přejeme co nejpevnější zdraví a hodně sil
do dalších rolí.
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MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY ŽELEZNÝ BROD
Otevírací doba v červnu: úterý–neděle: 13–16 hodin, v jiný čas a termín vám rádi
otevřeme na požádání v TIC Železný Brod (po–pá 8–17, so 9–12). Vstupné: 20 Kč
a 10 Kč.
Aktuální výstavu si vždy můžete prohlédnout interaktivním způsobem pomocí
hry Galerijní RADOvánka.
Pandemie COVID-19 se dotkla i připraveného plánu výstav pro letošní rok. Po
dohodě s jednotlivými vystavujícími byl plán výstav změněn takto: výstava žáků
ZUŠ Železný Brod s názvem „Malí mistři mezi námi“ se uskuteční v multifunkčním
sále knihovny, autorská výstava umělce Bc. Radovana Klase „Zpátky do života“
a výstava fotografií Brodecká vápenka se uskuteční až v příštím roce. Po letní
výstavě Skleněný poklad, kterou zahájíme v červnu (8. 6. – 30. 8.) se uskuteční
v organizaci Klubu sklářské školy výstava Učitelé po škole II. (5. 9. – 25. 10.)
a závěr roku bude patřit výstavě Čtyři generace Radů, nové objevy (31. 10. 2020 –
10. 1. 2021).
Lucie Chvalinová, referent
Výstavou ČTYŘI GENERACE RADŮ, NOVÉ OBJEVY, která měla být již na jaře,
budeme prezentovat nově objevené kresby a skeče, které se našly v zápisníku Petra
Rady, kresby Železného Brodu ze skicáku dvanáctiletého Vlastimila Rady a ručně
malované rukopisy z mládí Vlastimila Rady, například Rukopis Železnobrodský
z roku 1917. Šárka Radová představí svojí nejnovější tvorbu, Pravoslav a Jindřiška
Radovi zastoupí porcelánové plastiky a reliéfy.
Generační výstava se uskuteční v jubilejním roce, kdy uplyne 105 let od úmrtí
Petra Rady, 125 let od narození Vlastimila Rady a kdy paní Jindřiška Radová oslaví
krásné 95 narozeniny. K této příležitosti je vydána a při vernisáži bude pokřtěna
monografie, která obsahuje bohatý výběr z výtvarného a literárního díla všech pěti
členů Radovské generace. Těším se na viděnou s vámi při podzimní vernisáži.
Šárka Radová

SKLENĚNÝ POKLAD

termín: 8. 6. – 30. 8. 2020

Velká letní výstava, která bude v průběhu trvání stále doplňována novými
exponáty. K vidění budou originální šperky a figurky od místních sklářských firem
a drobných sklářských výtvarníků. V rámci výstavy se uskuteční řemeslné sklářské
workshopy od firem: Foukané figurky Karel Sobotka (14.-16.7.), Preciosa (8. 7., 12.,
19. a 26. 8.), AG Plus spol. s r. o. (21. 7., 18. 8.) a dalších.
Přijďte objevit, kde se ukrývá skleněný poklad a užít si krásné podívané...
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MĚSTSKÉ muzeum ŽELEZNÝ BROD
Sklářská i národopisná expozice jsou v červnu otevřeny o víkendu v čase 9–12
a 13–16 hodin.

Ve sklářské expozici v budově České spořitelny (Klemencovsko)
na náměstí 3. května můžete navštívit výstavy
Sklářské symposium Letní sklářská dílna 2019 – výsledky tvorby čtyř účastníků
8. ročníku (Irena Czepcová, Marta Havlíčková, Tadeáš Podracký a Jan Hásek)
Josef Řezáč – Jirkov, Železný Brod – výroba moderní bižuterie (od 8. března)
Neprávem pozapomenutou osobnost Josefa Řezáče, jednoho z prvních absolventů
sklářské školy a úspěšného podnikatele – výrobce moderní bižuterie a jeho
úspěšnou firmu bychom chtěli připomenout malou výstavou ve sklářské expozici
muzea. Na ní vystavíme ukázky z jeho bohatého sortimentu skleněné bižuterie, ale
i šperky z drahých kamenů, stříbrné tepané brože i smaltované brože jeho dcery
Hany, absolventky sklářské školy, jejíž připravované zapojení do rodinné firmy
zmařil únorový převrat v roce 1948.

Pozvánka na přednášku
Srdečně si vás dovoluje pozvat na přednášku Mgr. Davida Řeřichy na téma:
„Květnové povstání 1945 v Železném Brodě“. Přednáška se uskuteční ve středu
10. června od 17 hodin v multimediálním sále knihovny v Železném Brodě a bude
předzvěstí stejnojmenné výstavy, která se bude konat v národopisné expozici na
Bělišti.

V národopisné expozici Běliště můžete navštívit
Květnové povstání 1945 v Železném Brodě
(od 19. května)
Výstava připomene 75. výročí Květnového
povstání, které propuklo 3. května 1945. Vedle
samotných bojů, přiblíží průběh jednání
posádkového velitelství se zástupci Železného
Brodu, odchod německé armády z města,
pomoc transportu osvobozených polských
vězňů z koncentračního tábora v Rýnovicích
a příjezd Rudé armády.

Od června budou v areálu Běliště probíhat dětské venkovní herničky v organizaci
RC Andílek Železný Brod. Hrát si, zpívat, tančit a tvořit můžete každé úterý a čtvrtek
vždy od 9 do 12 hodin.
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MĚSTSKÉ muzeum ŽELEZNÝ BROD

Sbírkový předmět z muzejního depozitáře
Tento rok si připomínáme sto let od založení sklářské školy v Železném Brodě.
Městské muzeum představuje každý měsíc sbírkový předmět, který se váže
k tomuto výročí. V měsíci dubnu jsme vybrali plakát k Jubilejní výstavě čs. skla
a bižuterie a Pojizerské krajinské a průmyslové výstavě, největšího podniku tohoto
druhu, které město Železný Brod ve dvacátém století hostilo.
Velkoformátový barevný plakát tištěný technikou litografie, zobrazuje atributy
sklářství a pojizerské krajiny. Vpravo je postava muže, který v jedné ruce drží
sklářskou píšťalu, v druhé (zvednuté) skleněný podnos, z něhož přepadává šňůra
perel do skleněné vázy. Vlevo v dolní polovině je krajina – řeka Jizera a dominanty
Českého ráje: Trosky, Suché skály, Kozákov, Frýdštejn, Panteon. Plakát je signovaný
v obraze vlevo dole Zdeněk Juna. V pravém dolním rohu je značka tiskárny Unie
Praha.
Autor plakátu Zdeněk Juna (1897–1975) byl malíř a grafik a jeden z prvních
pedagogů sklářské školy v Železném Brodě, kde v letech 1925–1938 působil
jako vedoucí oddělení malby na sklo. Jubilejní výstava československého skla
a bižuterie a Pojizerská krajinská výstava se konala od počátku června do poloviny
srpna 1930 v Železném Brodě. Architektonické a výtvarné řešení výstavy bylo
z velké části dílem architekta a ředitele sklářské školy Aloise Meteláka. Sklářská
část výstavy se odehrávala převážně v budově školy a v pavilonu, který vznikl na
jejím dvoře. Železnobrodská sklářská škola v roce 1930 slavila desetileté výročí
svého vzniku a na výstavě se prezentovala pracemi svých žáků i autorskou tvorbou
pedagogů. Sklářské části výstavy se zúčastnily všechny československé sklářské
školy, odborné sklářské ústavy v Hradci Králové a Jablonci nad Nisou, Pojizerský
ústav, Hospodářský svaz sklářských průmyslníků v Praze a sedmdesát sklářských
firem z celé republiky.
Mimo sklo se na výstavě představily desítky výrobců průmyslových, zemědělských
a dalších strojů. Výstavu doprovázely různé kulturní akce, divadla, koncerty,
sjezdy spolků i politických
stran. Každý den hrála
dechová hudba, dvakrát
týdně dokonce vojenská
hudba z Liberce. Výstavu,
i přes srpnovou povodeň,
navštívilo 155 131 osob.
Petra Hejralová,
ředitelka muzea

24

GALERIE A MUZEUM DETESK ŽELEZNÝ BROD
náměstí 3. května 20
Otevřeno denně včetně víkendů a svátků v čase 9–17 hodin.
Ani v období epidemiologických opatření činnost v multifunkční
budově společnosti DETESK na železnobrodském náměstí úplně
neustala. Během uzavření byly provedeny práce na stavebních
opravách interiéru a celý prostor včetně stovek exponátů prošel
důkladnou očistou. Sbírka železnobrodského uměleckého skla byla
doplněna několika dalšími významnými přírůstky.
Vzhledem k tomu, že výstava výtvarníků Vladislava Maška a Blanky
Habrové s názvem SKLO A GOBELÍN byla ze známých důvodů
brzy po zahájení uzavřena, prodlužujeme její trvání do neděle
31. května.

Jaromír Rybák
a Jan Štohanzl

Od 11. června bude v galerii DETESK otevřena
výstava nová. Aktéři ji nazvali GLASSMATES
a jsou jimi významní výtvarníci, absolventi
železnobrodské sklářské školy Jaromír Rybák
a Jan Štohanzl. Výstava měla být důstojným
doplňkem plánovaných oslav, od založení slavné
školy uplyne letos rovných 100 roků. Fakt, že
musely být odloženy nic nemění na tom, že tato
akce představuje mimořádně významný výtvarněspolečenský počin.

KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Vybíráme z programu kina
Zdravím vás,
vážené čtenářky a čtenáři. Po dlouhé a napjaté době se opět hlásím. Doufám, že
jste všichni toto období přežili bez větší újmy. Jistě se mnozí z vás už kulturních
zážitků a návštěvy kina nemohli dočkat. V této rubrice se měsíc, co měsíc lze
dočíst o různých doporučeních a tipech na filmové tituly. Tentokrát tomu ale bude
jinak. Ve chvíli, kdy píšu tento článek, je situace ohledně uvedení některých filmů
stále nejasná. Proto prosím sledujte webové a facebookové stránky kina. Vize
programu je vzhledem k „rozjezdu“ lehčí, než jste zvyklí. Místo cca 20 představení
je v plánu zhruba poloviční počet. Rád ovšem přispěji informacemi, které jsou
jasnější, a to konkrétně nařízeními vlády ČR, které bude třeba dodržovat, budete-li
chtít do kina zajít. Pro ty, ke kterým se ještě nedostali, zde jsou: maximální počet
lidí v budově včetně personálu je 100. Každá druhá řada sedadel v sále je uzavřena.
Vedle sebe smí sedět maximálně dvě osoby, pak vždy musí následovat jedno
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD
sedadlo prázdné. Je zakázáno konzumovat jakékoli občerstvení. Divák stejně jako
personál musí nosit roušku. Ve foyer budou zakryta a odstraněna všechna sedadla
a odpočívadla, aby se předešlo shlukování. Je kladen veliký důraz na vpouštění
a opouštění diváků do a ze sálu, a proto se musí dodržovat dvoumetrový odstup
nejen ve frontách, aby v úzkých prostorách nevznikal takzvaný „špunt“ z lidí. Snad
se situace zlepší a rozvolní co nejdříve a my si budeme moci užít filmových zážitků
naplno. Každopádně se na vás těšíme. S přáním pěkného dne a pevného zdraví
Jan Jelínek, vedoucí KC Kino

V červnu promítáme
2. 6. od 19.30 hod. PRO SAMU (Velká Británie/Sýrie, 2019) – dokument/drama,
90 Kč, 95 min., přístupný od 12 let, v původním znění s českými titulky
5. 6. od 17.30 hod. FRČÍME (USA, 2020) – animovaný/rodinný, 100 Kč, 112 min.
6. 6. od 19.30 hod. EMMA (Velká Británie, 2020) – romantická komedie, 120 Kč,
124 min., v původním znění s českými titulky
9. 6. od 19.30 hod. AFRIKOU NA PIONÝRU (Slovensko, 2019) – dokument, 100 Kč,
104 min., do 12 let nevhodné
12. 6. od 19.30 hod. V SÍTI (ČR, 2019) – dokument, 100 Kč, 100 min., přístupný od 15 let
13. 6. od 19.30 hod. BOURÁK (ČR, 2020) – komedie, 130 Kč, 11o min., přístupný od 12 let
16. 6. od 19.30 hod. TO MUSÍ BÝT NEBE (Francie, Kanada, Německo, Turecko,
Katar, Palestina 2019) – komedie, 110 Kč, 97 min., v původním znění s českými
titulky
19. 6. od 19.30 hod. LOV (USA, 2020) – akční thriller, 120 Kč, 90 min., přístupný od
15 let, v původním znění s českými titulky
20. 6. od 19.30 hod. PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST (ČR/Slovensko, 2020) – komedie/
drama, 100 Kč, 107 min., do 15 let nevhodné
23. 6. od 19.30 hod. RAOUL TABURIN (Francie, 2018) – komedie, 100 Kč, 90 min.,
v původním znění s českými titulky
26. 6. od 17.30 hod. VELKÉ PŘÁNÍ (Mexiko, 2020) – animovaný/rodinný, 90 min.
26. 6. od 19.30 hod. TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ (Německo, 2019) – komedie,
120 Kč, 111 min., přístupný od 15 let, český dabing

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽELEZNÝ BROD
Jiráskovo nábřeží 737, Železný Brod
V knihovně se na vás opět těšíme v obvyklé výpůjční době, tedy: úterý –
pátek: 9 – 17.30 hodin. Prosíme o vzájemnou ohleduplnost a dodržování
hygienických opatření – nošení roušek, dodržování rozestupů 2 metry, používání
dezinfekce (dávkovače u vstupu). Postupně se jistě opatření budou uvolňovat
a vracet k normálu – sledujte naši webovou stránku.
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V červnu zveme na tyto obnovené kulturní akce
1. 6. od 10 hodin (před knihovnou) – Venkovní hravá čítárna pro děti
s PaedDr. Lenkou Hřibovou – hravé úkoly podle známých dětských knížek
3. 6. od 18 hodin (multifunkční sál) – Jak nevyschnout – přednáška o krajině
a suchu s prof. Ing. Josefem Šedlbauerem, Ph. D., vstup volný
10. 6. od 17 hodin (multifunkční sál) – Květnové povstání 1945 v Železném Brodě –
přednáška Mgr. Davida Řeřichy, vstup volný
17. 6. od 14 hodin (multifunkční sál) – Hrátky s pamětí – ukázková lekce trénování
paměti s certifikovanou lektorkou Jiřinou Ziklovou, vstup volný
19. 6. od 10 hodin (knihovna) – Bookstart na téma „Květ – svět“ s divadélkem
a výtvarnou dílničkou s PaedDr. Lenkou Hřibovou
– pro rodiče s nejmenšími dětmi

SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
Vzhledem k současné situaci je činnost spolku omezena. Jednodenní zájezdy jsou
do odvolání zrušeny, o ozdravných pobytech zatím nemáme informace. Sledujte
vývěsku na tržnici, kde budou aktuální informace zveřejňovány.
za výbor Marcela Minářová
Kontakty: neslysicizb@post.cz, szdpzb@seznam.cz, J. Brynda: 720 382 233,
M. Paldusová: 724 462 219, V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová:
724 531 270, M. Flajšmanová: 721 861 515

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Mezinárodní den dětí je v letošním roce v pondělí 1. června.
V úterý 30. června skončí školní rok 2019/2020 a začnou hlavní letní prázdniny.
Do školních lavic by se žáci měli vrátit v úterý 1. září. Přejeme všem dětem krásné
slunečné dny a spousty dobrodružství.

Prázdninový provoz mateřských škol
V době letních prázdnin v termínu od 13. července do 21. srpna 2020 včetně bude
přerušen provoz v MŠ Na Vápence, MŠ Slunečná a MŠ Stavbařů v Železném Brodě.
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MŠ Slunečná Železný Brod
Poděkování za pomoc při havárii vody v naší školce
Celý kolektiv MŠ velmi děkuje rodičům za vstřícnost, která nám v naší situaci moc
pomohla. Děkujeme rodičům, kteří měli možnost nechat si své dítko doma, že tak
učinili. Děkujeme rodičům našich předškoláků, že každý den zdolávali strmou
cestu na ZŠ Školní a že tolerovali zkrácenou provozní dobu třídy.
Velké díky patří ZŠ Školní, která třídě Beruška poskytla jednu třídu, cvičnou
kuchyň, umývárnu a nechala děti navštěvovat i tělocvičnu. Jmenovitě děkujeme
panu řediteli Mgr. Zdeňku Kučerovi, paní zástupkyni Mgr. Soně Malinové a panu
školníkovi Václavovi Kunstovi, kteří se skvěle postarali o bezproblémový chod naší
třídy. Děti i paní učitelky si pobyt ve škole velmi užily.
Vedení města Železný Brod, pojišťovně Renomia a sanační firmě MIBAG patří velké
poděkování za dodržení plánu, školka byla předána opravená a čistá. Technickým
službám Železného Brodu děkujeme za přestěhování nábytku třídy Beruška.
Eva Dvořáková, ředitelka

ZŠ Pelechovská Železný Brod
Novinky z doby před koronavirem doposud
Lyžařský kurz: Školní rok se přehoupl do své druhé poloviny. Tento přelom býval
dříve ozdoben závějemi sněhu, zimními radovánkami a spící přírodou. I když
letošní zima v Železném Brodě se dala vyčíst pouze z kalendáře a na podzim
plynně navázalo jaro, my jsme si užili krásný zasněžený týden v Krkonoších.
Obavy z nedostatku sněhu a deštivých dní se nevyplnily, a skupina dvaceti žáků
s učitelským doprovodem s nadšením vyrazila do Rokytnice nad Jizerou na chatu
Technometra. Týden plný sjezdového a běžeckého lyžování, závodů ve slalomu, ale
i biatlonu, společných okamžiků a her se stali nezapomenutelným zážitkem všem
účastníkům. O tom, že si žáci skvěle připravený program báječně užili, nebylo
pochyb. Jejich slova na rozloučenou „příští rok chceme moc a moc jet znovu“, byly
pro nás jasným signálem a po náročném týdnu tou největší odměnou.
Pomoc druhým: Ničivé požáry v Austrálii nás nenechaly chladnými. Žáci naší
školy připravili prezentaci o katastrofě, která postihla Austrálii. V té seznámili
ostatní spolužáky se škodami, které požáry způsobily a založili sbírku na
pomoc poškozeným klokanům a koalám. Díky příspěvkům od učitelů, rodičů,
zaměstnanců a žáků naší školy bylo vybráno 10 872 Kč. Do sbírky se také zapojila
MŠ a ZŠ Chuchelna, kde vybrali 1 292 Kč. Veškeré finanční prostředky budou
zaslány na transparentní účet na pomoc Austrálii. Mnohokrát děkujeme všem,
kterým není lhostejné neštěstí jiných.
Dobývání pevnosti Vochelep: Asi každý zná z televize hru pevnost Boyard.
V tomto duchu se nesla noční hra, kterou absolvovalo 42 dětí ze školní družiny.
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A o čem vlastně hra byla? Školu obsadil otec Huráááá se svojí družinou (žalářníkem,
katem, hovniválem, pánem temnot, skřetem, bahňákem, čarodějem a dalšími).
Cílem žáků bylo získat školu zpět, což byl nelehký úkol. Skupiny žáků musely projít
připravená stanoviště, na kterých se snažily vyhrát pět klíčů od školy a potřebné
indicie k odhalení tajného hesla. Věřte, nevěřte, žáci školu navrátili zpět do svých
rukou a jak se tajuplné postavy nenadále zjevily, stejně rychle zmizely. Velké díky
patří Ladě Palové, která je scénáristkou celé hry a skvělým lidem kolem, kteří
pomohli s přípravami a průběhem této vydařené hry.
Poděkování rodičům a učitelům: Děkujeme rodičům našich žáků za spolupráci
a pomoc při výuce. Poděkování samozřejmě patří i učitelům a zaměstnancům
školy, kteří ve velmi krátké době zareagovali a přizpůsobili výuku neobvyklým
podmínkám, připravili školu na výuku a pomáhali ostatním v nelehkých chvílích.
Krásné svěží letní dny přejí Milan Hlubuček a Tomáš Hartl, vedení ZŠ Pelechovské

Jak to prožíváme my, učitelé a žáci ZŠ Pelechovská
Kvůli mimořádné situaci a opatřením v důsledku šířící se epidemie se z mnoha
rodičů a prarodičů stali učitelé a z učitelů jejich vyhledávaní pomocníci. Spolupráce
obou stran se stala nutností.
Každá škola volí jinou cestu jak spolu s rodiči vtisknout dítěti každodenní pevný
řád, nenechat je „lajdačit“, vyvést je z pocitu, že prázdniny začaly už v březnu.
Konkrétně pro nás pedagogy ZŠ Pelechovská se situace stala velkou výzvou, museli
jsme se ve velmi krátkém čase přizpůsobit a nastavit stabilní, plnohodnotný
systém online vzdělávání. Vše, co doposud probíhalo formou přímého kontaktu,
se změnilo v učení na dálku, učíme přes nejrůznější aplikace, využíváme placenou
licenci na www.umimeto.org, telefonujeme, mailujeme, vedeme videohovory přes
WhatsApp, skype, Teams, reagujeme na messenger atd.
Jsem třídní učitelkou 3. A. Zvolila jsem formu výuky, která je z mého pohledu
účinná, vděčná a pro mé žáky i jejich rodiče zábavná, vyučuji pomocí Skypu.
Vidíme se, slyšíme se, vedeme rozhovor. On-line vyučování probíhá ve skupině
všech žáků 3× týdně, téměř jak při běžném vyučování. Stále pracujeme jako třídní
tým, mohu díky kameře sledovat reakce dětí, slyším jejich odpovědi a s chutí se
i zasmějeme. Výsledek je velmi příznivý. Zpětně pozoruji, jak žáci mají chuť se na
takové formě výuky podílet. Plní zadané úkoly, na online výuku se těší, je pro ně
zážitkem a vyžadují přídavek.
Na WhatsAppu jsem vytvořila třídní skupinu, vzájemně
si píšeme vzkazy, sdílíme fotografie nebo využíváme
způsob videohovorů.
Také kontakt s rodiči probíhá e-mailem, přes bakaláře,
messenger, WhatsApp nebo telefon. Mám dobrý pocit
ze smysluplné práce, s rodiči jsme si komunikací blíž
než při klasickém vyučování, mají hlubší náhled do
systému mé práce, mohou zhodnotit můj vztah k dětem.
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Přesto nejen já, ale všichni pedagogové naší školy jsme si vědomi nenahraditelnosti
běžného vyučování a těšíme se na klidnější nový školní rok.
za ZŠ Pelechovská Mgr. Ing. Lucie Špidlenová, učitelka 3. A

ZŠ Školní Železný Brod
Stopovaná s medvídkem Pú
V rámci projektu Bookstart – S knížkou do života jsme rádi přijali pozvání paní
Dany Hudíkové, ředitelky Městské knihovny v Železném Brodě, na téma Stopovaná
s medvídkem Pú.
Děti se zaposlouchaly do příběhu medvídka Pú, který si pro nás připravila paní
Lenka Hřibová ze semilského Semínka země. Společně jsme si prohlédli novou
knihovnu a knížky určené především pro malé čtenáře. V kreativní dílně si děti
vytvořily chytrý provázek s deskou se stopami zvěře a razítkovaly jejich stopy
do modelíny. Nakonec s paní Hřibovou pátraly, jak to bylo v příběhu s kolasicí
a kolčavicí, který nám medvídek Pú předčítal.
Děkujeme paní Daně Hudíkové a Lence Hřibové a těšíme se na další setkání, které
se uskuteční koncem září 2020 na téma Námořnické pohádky s tvořivou dílničkou.
ze školní družiny Dana Maršinská a Jakub Hlubuček

Školní kolo v recitaci
V pondělí 24. února proběhlo v naší škole školní kolo v recitaci. Zúčastnili se ho žáci
a žákyně 1.–5. tříd a jeden žák z 6. třídy. Zazněly básně známých autorů, dokonce
i úryvky z knížek pro děti. Radost nám udělala i velká účast dětí. Děkujeme všem
dětem za pěkný přednes a přejeme jim mnoho úspěchů v okresním kole, které se
mělo konat v Jablonci n. Nisou a do kterého postoupili:
nultá kategorie (1. tř.): Adam Šikola, Marie Brůnová, Daniela Podroužková,
Anna Blažková a František Cvrček; první kategorie (2.–3. tř.): Matyáš Makula,
Jakub Esselbach, Jan Hubinger, Aneta Šírová; druhá kategorie (4.–5. tř.): Amálka
Pěničková, Antonín Vacek, Anežka Semencová, Rozálie Daníčková; třetí kategorie
(6. tř.): Aron Chládek.
Přejeme všem recitátorům
pěkné umístění v okresním
kole.
Milena Hlubučková,
tř. uč. 1. A
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Závěr školního roku 2019/2020 na ZŠ Školní
Na závěr školního roku bychom rádi poděkovali našim žákům i učitelům. Byl to rok
velmi pestrý a utekl jako voda. Jaro jsme všichni zažili zcela jiné. Děti byly nuceny
pracovat doma za pomoci rodičů. Učitelé zadávali práci na dálku. Toho všeho se
nakonec všichni zhostili dobře, i když to práce snadná nebyla. Jen tak jsme však
mohli odhalit, jak moc jsme pružní a šikovní. Lavice ve škole zely prázdnotou, ve
školní budově se rozprostíralo neobvyklé ticho a nejednomu z nás bylo smutno,
těžko. Díky technologiím jsme ovšem mohli navazovat spojení online. I v letošním
roce dostanou žáci vysvědčení za odvedenou práci. Jakým způsobem, to však nikdo
ještě netuší. Pevně věříme, že to bude již osobní předání, jak ho známe a shledání
nás všech zase pohromadě.
Milé děti, moc nám chybíte! Vážení učitelé, děkujeme! Žákům devátých tříd
přejeme, aby se jim dařilo na středních školách a učilištích, v životě. Budete nám
chybět, zažili jsme s vámi mnoho pěkného. Hojně jste reprezentovali naši školu.
V září se budeme na všechny těšit, snad již za normálního provozu, bez omezení.
Především na budoucí prvňáčky, pro ty už chystáme třídy, pomůcky i místa
v šatnách.
Užijte si léto, prázdniny a načerpejte sílu. Hodně zdraví vám všem!
Mgr. Zdeněk Kučera, Mgr. Soňa Malinová

Základní umělecká škola Železný Brod
Závěrečné koncerty se uskuteční podle vývoje situace a v souladu s nařízeními
a doporučeními vlády. Aktuální informace budeme zveřejňovat na školním webu
a Facebooku. Děkujeme za pochopení.
Pro školní rok 2020/2021 vyhlašujeme Zápis nových žáků do všech oddělení. Zápis
proběhne v týdnu od 1. do 5. června vždy od 15 do 17 hodin. (Po domluvě i v jiných
hodinách a dnech.) Aktuální informace na www.zus-zelbrod.cz nebo na tel. č.:
483 389 327, 608 782 712.

Pro nový školní rok nabízíme
Hudební obor – studium zpravidla začíná přípravnou hudební výchovou, která
je určena pro předškoláky a žáky 1. tříd ZŠ. Děti si mohou vybrat z hudebních
nástrojů: klavír, housle, sólový zpěv, viola, violoncello, kytara, zobcová flétna,
příčná flétna, trubka, pozoun, tenor, saxofon, klarinet, bicí nástroje nebo kolektivní
předmět sborový zpěv ve sborech CVRČCI pro děti od 4 do 6 let, HVĚZDIČKY pro
malé školáky a ŘETÍZEK pro starší děti. Do nástrojových a pěveckých oddělení lze
přijmout děti i z vyšších tříd ZŠ.
Výtvarný obor – přijímáme děti všech věkových kategorií – od nejmladších, kde
se zaměřujeme na všestranný rozvoj výtvarného talentu a estetického cítění, až po
speciální přípravu našich absolventů ke studiu na uměleckých a pedagogických
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školách s důrazem na sklářské a bižuterní obory. Nabízíme dva předměty –
výtvarnou tvorbu a keramiku. Dobře vybavené ateliéry výtvarného oboru umožňují
dětem práci nejrůznějšími výtvarnými technikami jako je kresba, malba, grafika
a alternativní techniky, práce na PC v grafických programech, s digitální fotografií
a nově též animace. Děti poznají práci s různými materiály včetně modelování
z keramické hlíny s bohatě barevnými glazurami. Seznámí se s díly slavných
malířů, sochařů, architektů, zúčastní se zájezdů a exkurzí do galerií, zámků
a ateliérů, jejich nejlepší práce budou vystaveny a zaslány na různé soutěže.
Literárně dramatický obor – děti se učí výrazné a správné výslovnosti, pohybu na
jevišti a všem dalším základům dramatického umění. Přes pohybové a slovesné
etudy se děti záhy dopracují k nastudování divadelní hry, kterou na konci školního
roku předvedou rodičům a veřejnosti v divadle. Výsledkem studia v LDO by měl
být všestranně vybavený, sebevědomý mladý člověk, schopný dobře komunikovat
se svým okolím, což uplatní nejen na jevišti, před mikrofonem či kamerou, ale
především v denním kontaktu s lidmi.
Taneční obor – komplexně rozvíjíme schopnosti dětí po stránce tělesné i duševní
prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit. Učíme žáky orientovat se
v různých oblastech a druzích tance. Dbáme na rozvoj tanečních technik, pomocí
improvizace rozvíjíme v žácích individualitu a osobnost. Umožňujeme žákům
zapojit se do různých amatérských pohybových aktivit.
Mgr. Eva Lédlová, ředitelka ZUŠ Železný Brod

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod
Sklářská škola v době koronaviru
S ohledem na uzavření škol a školských zařízení a následné vyhlášení nouzového
stavu na celém území České republiky z 12. března 2020, jsme obratem, v rámci
vedení školy, vypracovali vlastní systém organizace výuky žáků na dálku. (Tehdy
ještě neexistovala žádná metodika MŠMT, vše bylo ponecháno na ředitelích
škol). Tento systém jsme založili na běžném rozvrhu hodin, tak, aby se učitelé
nepřekrývali ve svých mediálních komunikacích s žáky a aby i jejich rodiče měli
k dispozici přehled a řád školy fungující na dálku. Jelikož šlo o čas konání jarních
prázdnin v celém našem kraji, měli jsme oproti ostatním regionům horší situaci
v tom, že žáci byli tehdy mimo školu bez sbalených pomůcek a bez možnosti
kontaktního informování k opuštění školy na delší dobu. Hned v pondělí 16. 3.
jsme proto svolali pedagogickou radu a s novým systémem vzdělávání ji seznámili,
zároveň byla učitelům umožněna práce z domova hned od následujícího úterý
17. 3., kdy žáky a jejich rodiče informovali nejprve třídní učitelé s prověřením
možností vzájemné komunikace. Od středy 18. 3. běží úspěšně kontinuální vzdálená
výuka s kvalitními výsledky. Prioritní jsou pro nás předměty maturitní a žáci jsou
průběžně klasifikováni. Výuku praktických předmětů, především v rámci dílen
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a laboratoří, které nelze studovat distančně, zařadíme do úprav rozvrhu hodin hned
po návratu žáků do školy. Každý týden tento proces sledujeme přes mimořádné
porady v užším seskupení, kde informace získané od všech učitelů předávají čtyři
předsedové předmětových komisí vedení školy. Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy následně spustilo nový web jako podporu pro školy a učitele při
vzdělávání žáků formou na dálku. Výběr konkrétních materiálů a nástrojů online
výuky byl ponechán na úvaze každého učitele, jednotná je komunikace a klasifikace
přes všem dobře známý systém Bakaláři / Komens.

Společně za jedním cílem
Výhodná regionální poloha Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské
v Železném Brodě v kombinaci s vybaveností školních laboratoří umožnily, aby
se učebny proměnily v unikátní „krajskou montovnu“, kde se na 3D tiskárnách
(od české firmy Průša) vyrábí ochranné štíty určené hlavně pro zdravotníky.
Pedagogové oboru Produktový design od 22. 3. 2020 spojili své síly s iniciativou
„3D tiskem proti COVID 19 / Liberecký kraj“, které zajišťuje svoz tištěných
komponentů do školy a jejich následnou distribuci do předem vytipovaných
zařízení v kraji. Vedoucím sdružení je Antonín Gazda. V současné době jsou ve
škole v provozu čtyři 3D tiskárny. Kromě této výroby jsou k nám sváženy vytištěné
komponenty i od mnohých externích tiskařů-dobrovolníků právě ze zmiňovaného
sdružení, kteří tisknou doma, a je jich něco přes 30. V jedné ze školních laboratoří
zajišťujeme kompletaci štítů a profesionální dezinfekci všech vyrobených
komponentů ještě před distribucí do zdravotnických zařízení, které jsou postupně
rozšiřovány o sféru školství a veřejné správy. Výrobním materiálem pro prvních
50 kusů nás zásobilo již zmíněné sdružení, které získává finanční prostředky
v rámci dobročinné sbírky. Díky skvělé aktivitě sdružení 3D tiskem proti COVID 19
/ Liberecký kraj a osobnímu nasazení pedagogů jsme společně distribuovali již
přes 2500 kusů ochranných štítů. Několik současných i bývalých pedagogů všech
oborů školy se podílelo na každodenním šití látkových roušek hned od poloviny
března.
Mgr.A. Jan Hásek, ředitel školy

Oslavy 100 let sklářské školy
Původní ohlášený termín hlavní oslavy 100. výročí školy
stanovený na sobotu 20. 6. 2020 přesouváme o jeden rok, tedy ze
školního roku 2019/20 na školní rok 2020/21, který je ekvivalentní
školnímu roku založení školy 1920/21. Vše se tak děje z důvodu
zavedených vládních opatření proti COVID 19, omezení pohybu společnosti
a oslabení průmyslu, firem, školství a sociálních partnerů. Ve hře je opět sobota,
tentokrát 19. 6. 2021 a inzerovaný program zveřejněný na webu školy prozatím
zůstává beze změn. Většinu příprav jsme již měli hotovou, co lze, přesouváme
o jeden rok. Hlavní dílo, symbol oslav, které vstoupí do dějin, je 320 stránková kniha
SKLO|STO|BROD. V tuto chvíli je kompletně napsána a nachází se ve fázi korektur
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a dokončování grafiky. Pokud nám po odeznění COVID 19 opět zřizovatel uvolní již
připravené finance na tisk knihy, zadáme obratem soutěž na dodavatele, vše máme
předjednané. Pamětní mince školy, soutěžená ČNB, je po únorové objednávce
ve výrobě v požadované emisi, do rukou se nám dostane začátkem léta, nejdéle
v srpnu 2020. Ani zbytek roku poškozeného COVID 19 nebude bez akcí, kde se se
školou můžete slavnostně i běžně potkat. Pokusím se o chronologii následujících
akcí, které se uskuteční. Podařilo se mi získat termín a reprezentativní místo
pro realizaci velké výstavy školy k výročí, a to ještě v tomto roce. Jde o Kotěrovo
Muzeum východních Čech v Hradci Králové, kde máme nabídku termínu instalace
výstavy od konce srpna s vernisáží v září a s trváním minimálně do poloviny
listopadu 2020. Součástí dohodnutých prezentací řemesel naší školy pro ZŠ a ZUŠ
ve dvoraně muzea bude navíc i hlavní akce otevření muzea veřejnosti, Muzejní noc,
se kterou máme počítat v polovině října nebo listopadu 2020. Koncepčně výstava
v MVČ představí současnost školy přes žákovské práce s malým ohlédnutím do
historie. Další akcí podzimu je tradiční Skleněné městečko s termínem konání
12.–13. 9. 2020 a novinkou od loňska je i naše významná participace na krajské
akci Křišťálové údolí o víkendu 7.–8. 11. 2020. Na obou akcích budeme převážně
předvádět řemesla s žáky na dílnách a přínosy našich všech oborů vzdělávání.
Všechny zmíněné prezentace nám významně pomohou v náborové činnosti před
podáváním přihlášek na střední školy s talentovou zkouškou. Reklamu škole
a výročí připravujeme pro nově zrekonstruované venkovní vitríny budovy České
spořitelny, za což děkujeme Městu Železný Brod, panu starostovi a realizátorům.
Ideální by byla možnost rozsvícení vitrín. Pro průčelí budovy školy, nad vchod
a na vlajku v jiné verzi, podobně i na všechny příjezdové hlavní tahy do města
připravujeme jednotný systém poutačů s informací o škole a jejím výročí, termínu
oslavy, výstav. Jelikož je naše škola v noci neviditelná, skrývá se v temnu za
rozzářenými paneláky Vaněčkovy ulice, zrealizovali jsme s panem školníkem a za
podpory firmou Steinel technik Liberec automatické noční osvětlení tympanonu
průčelí školy s hodinami, ať víme, která bije… Děkuji všem za pozornost, přeji vám
především zdraví a příjemné zážitky nejen s naší školou,
s pozdravem
Mgr.A. Jan Hásek, ředitel školy

Přijímací zkoušky
Jednotné přijímací zkoušky proběhnou ve škole 8. června. Letošní specialitou
je vykonání zkoušek pouze v prvním termínu, na který se uchazeči již dozajisté
těší. Do oborů Aplikované chemie a Technologie silikátů bude vyhlášeno 2. kolo
přijímacího řízení koncem června.
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Maturitní zkoušky
Ani maturitním zkouškám se letos nevyhnuly změny. Maturantům byly odpuštěny
slohové práce. V opožděných termínech probíhají praktické maturitní zkoušky na
dílnách a v laboratořích, didaktické testy i ústní zkoušky. Koncem června budou
absolventům předána maturitní vysvědčení. Přejeme letošním maturantům
úspěch.
RNDr. Martin Smola, zástupce ředitele

Informace o školních projektech
SUPŠ sklářská se zapojila do projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání Libereckého kraje I, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498 ( NAKAP LK I.)
a nabídla žákům a třídním kolektivům základních škol, žákům střední školy kroužky
již ve školním roce 2018/2019. Projekt NAKAP LK I je spolufinancován EU a má být
ukončen v červnu 2020. I přes epidemii se snažíme některé aktivity rozvíjet online.
Očekáváme uvolnění v měsíci červnu a umožnění dokončení aktivit, kterých se
kvůli koronaviru žáci nemohli zúčastnit. Sledujte webové stránky naší školy, kde
budeme informovat o realizaci kroužků.
Od ledna 2021 se zapojí naše škola do další etapy projektu NAKAP LK II. Mezi
aktivitami budou projektové dny v chemické laboratoři pro třídy ZŠ a umělecké
projektové dny pro ZUŠ. Pro žáky naší školy bude probíhat uměleckotechnický
kroužek pro rozvoj polytechnického vzdělávání.
Od ledna 2020 se zapojila SUPŠ sklářská do projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/001
6599 Šablony II pro SUPŠS Železný Brod, který je zaměřen na zvyšování kvalifikace
vyučujících a využívání inovativních metod ve výuce. Zároveň se mohou dílenští
učitelé a výtvarníci vzdělávat přímo ve firmách a získané vědomosti a dovednosti
uplatňovat při praktické výuce našich žáků. Do projektu je zapojen i domov
mládeže svými aktivitami – doučování žáků v několika předmětech a zájmový klub
pro rozvíjení volnočasových aktivit. Projekt bude trvat do konce prosince 2021.
Ing. Vladimíra Bártlová, projektová manažerka

Studentský úspěch
Naše loňská absolventka oddělení hutního
tvarování skla Alexandra Keméňová získala za
svou sadu Skleněných mís – Maturitní práce
2019 v soutěži Studentský design 2020 ocenění
Laureát soutěže. Soutěže se účastní většina
uměleckoprůmyslových škol České republiky.

35

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Český červený kříž místní skupina železný brod
Šití a distribuce roušek v Železném Brodě
Ráda bych touto cestou chtěla shrnout jak v Železném Brodě po
vyhlášení nouzového stavu Covid-19 probíhala skvělá akce šití
a distribuce roušek ve spolupráci s Městem Železný Brod.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli
a spolupracovali. Bohužel zde nemohu vyjmenovat všechny, protože tu nemám
tolik prostoru, ale hlavně se bojím, že bych mohla na někoho zapomenout, a to
bych velice nerada. Proto obecně, ale velice děkuji všem, kteří roušky šili, stříhali
látky, darovali látky, gumičky, provázky, rozváželi materiál, opravovali šicí stroje,
tiskli na 3D tiskárnách pomocníky na šití tkalounů, balili roušky, tolerovali domácí
nepořádek kolem šicích strojů, darovali dárečky pro švadlenky (pečivo, sladkosti,
knihy, čokolády i skleněné velikonoční slepičky) a hlavně velké díky všem co
roušky správně a hrdě nosili.
Čísla pro představu. Určitě to nejsou čísla přesná, protože zde nejsou zaznamenány
počty roušek, které byly jen tak rozdány sousedům, rodinným příslušníkům
a známým.
Celkem bylo od zhruba (někteří darovali anonymně, nebo šily společně ve
skupinách) 86 dobrovolných švadlen vybráno 5 847 kusů roušek.
A jak probíhala distribuce? Nejprve jsme zajistili DPS (180), polikliniku (186),
městskou policii (50), dobrovolné hasiče (30), obchody (200), školu (40), úřad (100),
lékárny a poštu. Následně jsme distribuovali roušky lidem na telefonické požádání
(440), ve spolupráci s městským úřadem bylo rozneseno seniorům nad 75let (1 072)
a seniorům 65 let – 74 let (1 878). Na poštu a do lékáren bylo dodáno celkem 1 000
kusů roušek určených k rozdávání lidem, kteří nemají. Poskytli jsme také roušky
do nemocnic Jablonec nad Nisou (190) a Semily (220).
Ještě jednou velké díky všem, kteří se zapojili a já jen mohu za Český červený kříž
být hrdá na město, ve kterém žiji a pracuji, že tu nejsou lidé lhostejní a dokážou
nezištně pomáhat a semknout se v těžké chvíli.
Ludmila Fidlerová, ČČK Železný Brod (mob.: 739 051 011)

Další činnosti v Železném Brodě za nouzového stavu
Český červený kříž zajišťoval a koordinoval dobrovolníky na zařizování nákupů pro
seniory, vyzvedávání léků, zařizování e-receptů, doučování a hlídání dětí, venčení
mazlíčků a další aktivity zejména pro seniory, ale i osoby, které o to požádali
z jiného důvodu.
Přihlásilo se nám přes 30 dobrovolníků ochotných pomáhat jakýmkoli způsobem.
Na požadavek polikliniky v Železném Brodě jsme předali kontakt na dobrovolníky,
kteří následně zajišťovali zdravotnický filtr před budovou polikliniky, další
dobrovolníci pomáhali v domově s pečovatelskou službou s péčí o seniory.
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Za dobu nouzového stavu jsme zajišťovali v průměru osm nákupů týdně a 2× týdně
jsme zajišťovali vyzvednutí léků nebo zařízení e-receptu. Mnohdy bylo důležitější
pouze promluvit se seniory, ať už po telefonu nebo osobně a úsměvy pod rouškou
jsme rozdávali pravidelně.
Dobrovolníci byli a jsou připraveni pomáhat i nadále. Všem za jejich ochotu a čas
patří veliké díky.
Ludmila Fidlerová ČČK Železný Brod (739 051 011)

Svč mozaika železný brod
Podrobné informace o činnosti a aktuálním dění bude s ohledem na COVID-19
zveřejňováno na www.mozaikazb.cz.

Rodinné centrum andílek
sídlo: ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora
Po pauze způsobené opatřeními spojenými s onemocněním COVID-19 začínáme
od června opět provozovat oblíbené herničky, které se neuskuteční přímo
v centru, ale na Bělišti. Každé úterý a čtvrtek (2., 4., 9., 11., 16., 18., 23., 25.
a 30. 6.) vždy v čase 9–12 hodin si budeme hrát, zpívat, tančit, tvořit a vyprávět...
vstup je dobrovolný!
Na letní měsíce připravujeme Letní pohádkové herničky, o kterých budeme
informovat v dalším vydání zpravodaje. Od září opět začneme naplno fungovat
v našem centru. Připraveny budou pravidelné herničky, kroužky, workshopy
a přednášky.
Na období léto–září přesouváme tyto akce, které se nemohly v době pandemie
uskutečnit: Noční stezka odvahy a Tatínkův festival s pohádkovou cestou (červenec),
Závody kočárků (6. 9.), Jablkobranní (12. 9.) a Orient Show (19. 9.). Těšíme se na vás!
za RC Andílek Helena Simmová
Více informací o akcích a přihlášení na jednotlivé kurzy na:
www.centrum-andilek.cz, info@centrum-andilek.cz,
h.simmova@centrum-andilek.cz, 774 608 874 (SMS nebo volejte mezi 9–12
hodinou). Pro zaplacení záloh č. účtu: 4309467379/0800 (Česká spořitelna, a. s.).

Skautské středisko údolí železný brod
Dne 10. března 2020 byla pozastavena naše běžná činnost, ale i přes tuto složitou
situaci kolem COVID-19 nedošlo k přerušení kontaktu s dětmi a jejich rodiči, kterým
bychom rádi touto cestou poděkovali za nemalou pomoc s přípravou materiálu
na výrobu roušek, které jsme potom předávali dále ke zpracování dobrovolníkům
z Českého červeného kříže. Byla tím naplněna jedna z našich hlavních skautských
myšlenek, a to: „Být prospěšný a pomáhat jiným.“
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Naši vedoucí se také navíc v rámci možností snažili připravovat oddílový online
program, ale ten samozřejmě nenahradí běžnou činnost v klubovně.
Všichni pevně věříme, že se celá situace brzy uklidní a budeme se moci vrátit
k pravidelným schůzkám, na které se začínáme pozvolna připravovat a zároveň
doufáme, že budeme moci realizovat i naše letní tábory v plném rozsahu.

Poděkování za poskytnutý dar
Zvlášť bychom rádi poděkovali panu V. Donátovi za sponzorský dar, který poskytl
našemu středisku. Z těchto prostředků jsme nechali dětem vyrobit vaky se jménem
a logem našeho střediska. Dále jsme zakoupili drobné sportovní vybavení na
míčové hry, také švihadla a doplňky na softball.
Více informací na: emailu skauti.splzov@seznam.cz, mob. 774 182 675
(Ing. Bc. Hanka Kleinová) a FB stránkách.
za skautské středisko Údolí Roman Fotr – Říman

SPORT
Martin Burkoň 13 let – bojoval na republikových závodech ve Sled Dogs
Dne 22. 2. 2020 se ve Ski areálu Rejdice konaly úplně
první republikové závody ve Sled Dogs (sjezdy na
sněžných bruslích) s mezinárodní účastí. Závodů se
zúčastnilo mnoho soutěžících z Německa, Rakouska
a Itálie. Za Čechy závodil také teprve 13 letý Martin
Burkoň, jako jediné dítě v mužské kategorii. Ve velké
konkurenci, kde se musel poprat s 25 protivníky
v mužské kategorii, se probojoval, až na finálovou
jízdu. Martin v celkovém pořadí získal krásné 3. místo.
Gratulujeme.
Tereza Burkoňová

Fsa jany boučkové železný brod
Ve třech turnusech (6.–10. 7., 27.–31. 7. a 3.–7. 8.) pořádáme příměstské
tábory v Železném Brodě se zázemím v autoškole Novotný na železnobrodském
koupališti. Zájemci si mohou vyzvednout přihlášky v TIC Železný Brod nebo si o ně
napsat na e-mail: fitstudiojbouckove@gmail.com. Cena 2 000 Kč zahrnuje program
v čase 9–15 hodin, oběd, pitný režim, vstupy, dozor a pronájem prostor.
Více informací: FSA Jany Boučkové, z. s. Železný Brod, mob.: 602 252 677, e-mail:
bouckova@tfnet.cz; www.fitstudio.cz.
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SPORT
Tj Sokol Železný Brod – Lyžařský oddíl
Pan Tomáš Mrklas náš oddíl reprezentoval na Mezinárodních
závodech v historickém lyžování v Polské Porebě. Za umístění na
krásném 1. místě mu gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.
Gratulujeme za 1. místo také Petru
Dvořákovi, který se dne 22. 2. 2020
zúčastnil v Deštné v Orlických horách
MR Masters v obřím slalomu.

Naši běžkaři vybojovali krásná umístění i v těchto závodech
25. 1. Jilemnická 50 (Horní Mísečky) – Tomáš Jakubička st. celk. 37., v kategorii 4.;
děti – 1 km klasicky: Matouš Skrbek 17. a 2 km volně: Sebastian Skrbek 31.
7.–9. 2. Jizerská 50 (53. ročník) – Tomáš Jakubička ml. celk. 184.; Tomáš Jakubička
st. celk. 387., v kategorii 8; Hervis Jizerská 25 klasicky – Lenka Skrbková celk. 8.,
v kategorii 4.; děti – 1 km klasicky: Matouš Skrbek 9. místo
23. 2. závod Jelyman (Rychlebské Hory) 21 km klasicky – Tomáš
Jakubička st. celk. 19. v kategorii 1.; Ondřej Skrbek celk. 61.,
v kategorii 20.; Lenka Skrbková celk. 2. v kategorii 1.
22. 2. Skicross (Bedřichov) – děti: 1 km Antonín Jakubička
v kategorii 18.; 1 km Matouš Skrbek v kategorii 19.
Všem našim běžkařům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci
našeho TJ Sokola a města.
Skrbková Jaroslava, starostka TJ Sokol

HÁDANKA
Nestora železnobrodského hokeje, trenéra hokeje a české házené, vychovatele
v Domově mládeže při SUPŠS pana Vladimíra Bareše poznalo v březnovém
zpravodaji celkem 28 z vás. Výherci měli získat vstupenku na divadelní představení
Přítelkyně (Ungelt Praha), jelikož se toto představení v Železném Brodě již
neuskuteční, vyhrávají Mirek Lamač, Eva Novotná a Věra Kopalová knihu Jaroslav
Brychta, spoluzakladatel a tvůrce železnobrodského skla. Gratulujeme. Poznáte
i nyní kdo je zachycen na fotografii? Dle fotografie a několika
indicií musíte uhádnout o koho se jedná. Jméno dotyčné osoby
nám posílejte nejpozději do 10. 6. 2020 (e-mail: info@zelbrod.cz).
Hrajeme o tři celoroční permanentky do Městské galerie Vl. Rady
Železný Brod.
pedagog a autor soch na budově brodské sokolovny
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OSTATNÍ

MAS Achát z. s. v novém kalendářním roce s novými aktivitami

V tomto školním roce můžeme být pyšní na několik oblíbených aktivit jak u dětí,
tak pedagogů. Rádi bychom vám přiblížili dvě hlavní aktivity a těmi jsou Malá
technická univerzita a polytechnický kroužek 3D tisku.
Malá technická univerzita s cílem zaujmout děti i pedagogy technickými obory
je velice oblíbená. Děti z mateřských škol již absolvovaly celý program. Jako
stavitelé města se naučily, co vše najdou ve městech – hasiče, policii, zdravotníky,
postavily město a silnici a vyrobily mapu města. Jako malí architekti se naučily,
co je projekt a půdorys, co jsou základy, obvodové zdi a vnitřní příčky domů
a postavily základy podle technického výkresu. Dále jako malí inženýři pracovaly
s technickými výkresy s rozvody, seznámily se s profesí elektrikáře a instalatéra
a do základů domu zavedly vodu, kanalizaci a elektřinu. Celý kurz zakončily jako
malí projektanti, kde postavily ulice podle plánu, a nakonec rozsvítily pouliční
lampy. Stejný program právě probíhá také v 1. a 2. ročníku základních škol. Děti
mají rozpis lekcí až do konce května.
Další úspěšnou aktivitou je polytechnický kroužek 3D tisku. Kroužek probíhá
jednou týdně na ZŠ Pelechovská nebo v SVČ Mozaika v Železném Brodě. Děti
s pomocí nové 3D tiskárny, která jim byla z projektu MAP Železnobrodsko II
pořízena, vyrobily v SVČ Mozaika například sadu čtyř disků pro automodeláře.
Těchto sad tisknou najednou 12 a tisk trvá přibližně 60 hodin. Vytváří také prototyp
volantu pro automodeláře nebo náhradní díl na ruční mlýnek na kávu.
Nadále pokračuje aktivita „Babičky čtou dětem“. Všechny děti, které se této aktivity
účastní, získají brožuru s krásným příběhem o Vendelínovi, ve které si přečtou
zajímavý příběh a budou podle příběhu plnit úkoly přímo do knížky. Brožura
k této aktivitě bude vydána pod záštitou našeho projektu MAP Železnobrodsko II
ve spolupráci s MAS Achát z. s.
O všech aktivitách vás pravidelně informujeme na webových stránkách a na našem
facebookovém profilu @MAPZeleznobrodsko, kde nás můžete sledovat.
MAP Železnobrodsko II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/
0009151
Jitka Lakatošová, specialista na komunikaci

Vzpomínka
Dne 2. dubna uplynulo 110 let od narození učitele Františka Sochora.
František Sochor se narodil 2. 4. 1910 v Železném Brodě. Vystudoval
gymnázium v Liberci a později si doplnil pedagogické vzdělání a učil
na několika školách v Čechách a rok také na menšinové škole v Belgii.
V roce 1938 se oženil a po záboru Sudet se vrátil do Železného Brodu.
40

Vyučoval na chlapecké i dívčí kole. Věnoval se především češtině a dějepisu. To ho
vedlo i k historii našeho města. Jeho žáci a především žákyně, na něj vzpomínají
jako na výborného, ale přísného a spravedlivého učitele, který hodně naučil.
Miloval své rodné město a věnoval se jeho historii a poznání minulosti. Sepsal podle
starých kronik a zápisů podrobné dějiny Železného Brodu, zvané Železnobrodské
letopisy. Pracoval také ve zdejším muzeu, byl městských archivářem a věnoval se
i národopisné práci. Sbíral na celém Železnobrodsku lidové písně, koledy, dětské
hry, tance, atd. Sepsal slovníček národopisného nářečí Železnobrodska. Jeho
pozůstalost je uložena ve Státním archivu v Jablonci n. Nisou a je často využívána
studenty.
Jeho neúnavná práce, kterou miloval a věnoval jí celý život, byla oceněna až po
roce 1989, tedy po jeho smrti. Zemřel 29. ledna 1981.
Vy, kteří jste ho znali nebo ho pamatujete jako člověka společenského a veselého,
věnujte mu tichou vzpomínku.
Eva Vozková-Sochorová
Dne 20. února 2020 se dožil v plné síle 90 let nestor železnobrodské české a později
mezinárodní házené Pepa Janus. Celý život se věnoval házené jako hráč a poté jako
trenér. Jeho „rukama“ prošly desítky adeptů házené a někteří se stali i reprezentanty.
Byl vždy trpělivý a své svěřence vychovával i ke kamarádství a slušnému chování.
Veškerou záslužnou činnost vykonával nezištně, což je v dnešní době naprosto
ojedinělé. Zaslouží si velký dík a uznání a do dalších let hodně zdraví a elánu.
za všechny jeho spoluhráče a svěřence Pepík Minář a Honza Těhník

Máme rádi Železný Brod
Na začátku roku jsem na svém facebookovém profilu uveřejnila příspěvek, ve
kterém jsem se zmínila o socioekonomické situaci v Železném Brodě. Zároveň
jsem dala pobídku ke společné diskuzi o městě. Byla jsem překvapena, s jak velkým
zájmem se můj text setkal.
První schůzka proběhla 19. února ve večerních hodinách v RC Andílek. Tímto
děkuji Heleně Simmové za poskytnutí prostoru. Na schůzku se dostavilo asi 25 lidí
a společně jsme probírali, co bychom mohli udělat pro to, aby se nám v Brodě žilo
lépe. Brzy následovala druhá schůzka. Nejen na schůzkách, ale i ve facebookové
skupině se během pár dní objevilo mnoho skvělých nápadů, co vše bychom
v Brodě mohli udělat. Železnobrodští mají zkrátka rádi své krásné město. Skupina
má název „doBRODění“. Připojit se může každý. Neřešíme politiku, nejsme
spolek. Jsme zkrátka skupina lidí, kteří společně chtějí tvořit hezkou atmosféru
města. Jste všichni srdečně zváni jak do facebookové skupiny doBRODění, tak na
další schůzku, která proběhne 11. 6. od 18 hodin. Místo setkání v době uzávěrky
zpravodaje nebylo známo, tak sledujte facebookovou skupinu doBRODění, nebo se
zeptejte známých.
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OSTATNÍ
Mimochodem se mně a Petře Hejralové podařilo podat žádost do Norských fondů
na revitalizaci muzea. Grant by měl výrazně pomoci rozvoji socioekonomické
situace na Železnobrodsku. Tak držte pěsti, ať to vyjde!
Mgr. Lenka Jůnová

Když dům ztrácí duši
Dá se u domu mluvit o duši? Dům sám o sobě asi duši nemá, ale architekt, který
duši má, část své duše do domu vkládá. Dá se tedy mluvit o tom, že dům má část
duše architekta nebo že duši architekta nese. Architekt sedí nad prázdným papírem
jen se sumou požadavků na dům, který vzniká a pod jeho rukama se pomalu rodí
představa domu. Krok po kroku, po mnoha jednáních a připomínkách návrh
domu vzniká a architekt neustále sleduje spojení své duše se vznikajícím návrhem
domu, až je návrh hotov. Začíná jeho stavba a architekt je konfrontován s mnoha
okolnostmi, které vznikajícímu projektu brání a stavba se vzpouzí a denně se
vynořuje spousta duchů, kteří projektu hází klacky pod nohy a brzdí ho a architekt
dochází na stavbu a duchy odhání, tedy jen ty zlé, dobré nechá dělat svou práci
a svou duši ladí na tempo stavebního procesu a ten zas vede na cestu své duše.
Dochází ke změnám, ale nesmí se sejít z cesty, cíl je vytčen. Dům je hotov a pyšní
se svou monumentalitou a duší architekta, vypíná se pyšně celému městu na odiv.
Mnohá desetiletí dům funguje, pak mu někdo vymění okna a dveře ale duše je
tak silná, že sice zjizvena, jde dále jen trochu jiná, ale pořád duše, duše starého
pardála. Přibyde nápis, ubyde nápis, někdo změní omítku, ale jde se dále. Dům je
pevný a nezlomný. Někdy dům podlehne, třeba ve válce, ale zůstává v paměti jako
hrdina, jeho duch je stále čitelný, byť jen na obrázcích. Když však míra obecné
tuposti přesáhne kritickou mez, dům projde lynčem, ztrácí se pod nánosem balastu
a přichází o svou sebejistotu a hrdost. Stává se jakousi hroudou, sněhulákem,
ztrácí svou krásnou omítku a je potažen lepidlem a jeho nový, nepravděpodobný
tvar je natřen velmi nepravděpodobnými barvami. V lehce nepravděpodobných
souvislostech. Dům svou duši, tedy vlastně duši architekta, definitivně ztrácí
a stává se jen jakousi rekvizitou a němou výčitkou a ví se, že na stejném místě
kdysi sebevědomě stával sebevědomý dům, který se stal obětí sebevědomé
likvidace nesebevědomými lidmi. Pro upřesnění: https://www.youtube.com/
watch?v=h6UjWZHGZRc
Zdeněk Lhotský
Nově můžete v Železném Brodě navštívit Muzeum
socialistických vozů, které najdete v areálu bývalé
Kolory v Železném Brodě. Otevřeno je od úterý do
neděle vždy v čase 8 až 16 hodin. Těšíme se na vaši
návštěvu.
Pavel Kadaš, MotorGate z. s.
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INZERCE

Čištění Pospíšil

Čištění čalouněného nábytku,
koberců a kůže
Parní čištění
(oken, podlahových spár atd.)
Mob.: 725 852 868,
e-mail: j.pospisil@seznam.cz
www.cistenipospisil.cz
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Zemřela Jaroslava Brychtová
8. dubna 2020 ztratil obor uměleckého skla světově respektovanou osobnost –
zemřela sochařka Jaroslava Brychtová, 1. dáma českého skla.
Jaroslava Brychtová se narodila, žila a pracovala v Železném Brodě a celý svůj
profesní i osobní život zasvětila umělecké práci se sklem. Společně se svým otcem,
profesorem sklářské školy Jaroslavem Brychtou, byla u prvních pokusů o osvojení
technologie tavené skleněné plastiky. Právě tato unikátní sklářská technologie se
později rozhodujícím způsobem zasloužila o radikální proměnu názoru na sklo
a jeho využití ve výtvarné práci.
Jaroslava Brychtová se Stanislavem Libenským vytvořila ojedinělou dvojici tvůrců,
která náleží mezi legendy autorského skla 20. století, vzbuzující zasloužený obdiv
a úctu. Společně nalezli smysl a budoucnost výtvarné existence nejenom pro sebe,
ale i pro stovky svých pokračovatelů. Libenského rozměrné kresby odvážných
prostorových vizí převáděla Brychtová do trojrozměrných modelů z hlíny
a připravovala je pro utavení ze skla.
Jejich díla jsou zastoupena v nejprestižnějších zahraničních i domácích muzeích,
galeriích či soukromých sbírkách. Za svou tvorbu obdrželi mnohá ocenění,
například: Grand Prix na EXPO ´58 v Bruselu, Zlatou medaili na Art Biennale 1965
v Sao Paulu nebo Bavorskou státní cenu (1967).
Jejich realizace ve skle se staly určujícím prvkem řady architektonicky
zajímavých prostorů a veřejných budov. Mezi významné patří například vitráže ve
svatováclavské kapli chrámu sv. Víta v Praze, plastické vitráže oken kostela sv. Jiljí
na Pražském hradě, skleněné opláštění Nové scény Národního divadla v Praze (ve
spolupráci s arch. Karlem Pragerem), vstupní hala hotelu International v Brně,
sochařská výzdoba schodiště vysílače Ještěd, nebo okna kaplí v Horšovském
Týně. V 70. a 80. letech vznikla série vynikajících skleněných realizací namátkou
jmenujme Koule v krychli (1970), Hranol v kouli (1978), Válec v kouli (1981)
a Krychle v krychli (1983). Následovala díla: Metamorfózy I–V (1984), Kontakty,
Stolce, Prostor I–V (1991–1995). Dále slavné Otisky anděla, Rubáše, T-Prostor.
Poslední společnou realizací byla okna pro gotickou kapli Špilberku v Brně.
V roce 2005 Jaroslava Brychtová převzala od prezidenta Václava Klause státní
vyznamenání Medaili Za zásluhy. Za rozvoj českého uměleckého skla a budování
dobrého jména Železného Brodu obdržela Cenu starosty Města Železný Brod v roce
2011. Vloni převzala ocenění Pocta hejtmana Libereckého kraje.
Setkání s Jaroslavou Brychtovou byla motivující, protože nikdy neztratila zájem
o dění v oboru, aktivně se zajímala o železnobrodskou sklářskou školu i město, ve
kterém celý život tvořila a žila (mimochodem byla pravidelnou čtenářkou tohoto
zpravodaje). Každý, kdo měl příležitost se s Jaroslavou Brychtovou setkávat, mohl
vnímat její charisma naplněné intenzivním vnitřním světlem, podobné skleněným
objektům, na jejichž vzniku se podílela.
Martin Hlubuček
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SKLENĚNÝ POKLAD
Výstava skleněných figurek a bižuterie
od místních sklářských firem

8. 6.–30. 8. 2020
Městská galerie Vlastimila Rady
Železný Brod
otevřeno
út–ne: 13–16 hodin

