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úvodní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
je před námi tradiční zářijový začátek školního roku. Tradiční snad podle data
zahájení, ale jinak? Je cítit na všech stranách lehká nervozita, jaký vlastně bude
celý školní rok. Snad nikdo, ať už učitelé, žáci, studenti, rodiče nebo celá veřejnost,
nikdo si nepřeje, aby se opakovalo druhé pololetí předminulého školního roku
a hlavně, aby se opakoval v podstatě celý loňský školní rok. To znamená, aby
žáci a studenti byli povětšinou doma a vyučující jim sdělovali nové poznatky
prostřednictvím počítačů, tabletů, mobilních telefonů nebo jiné techniky.
Nebudeme si nic namlouvat, ta situace nebyla dobrá ani po sociální stránce. Žákům
a studentům chyběl osobní kontakt s učiteli během výuky, hlavně pak ale vzájemně mezi
sebou. Potřebovali se svými vrstevníky probrat nejen učební záležitosti, ale rovněž záležitosti
sportovní, kulturní a další volnočasové. Prostě jim chyběl vzájemný každodenní kontakt.
Proto popřejme všem, aby nadcházející školní rok proběhl bez jakýchkoli
přerušení školní docházky, pochopitelně vyjma prázdnin a všichni se tak vrátili
k plnohodnotné výuce všech předmětů, jak bývalo dříve zvykem.
V souvislosti s počínajícím novým školním rokem se musíme zmínit také
o problémech, které nás v souvislosti se školami trápí. Již delší čas mohla veřejnost
sledovat opravu venkovních zdí u schodiště ZŠ Školní. Firma měla být s pracemi
hotova k poslednímu dni v měsíci květnu, Rada města ale musela schválit dodatek
smlouvy prodlužující termín dokončení k 31. červenci. Důvodem byl aktuální
totální nedostatek stavebních materiálů na trhu. Na ZŠ Pelechovská zase měly být
rekonstruovány po dobu prázdnin některé učebny. Obě firmy, které se přihlásily
do výběrového řízení však ani přes písemnou výzvu nedodaly chybějící podklady,
takže ani jedna z nich nemohla být vyhlášena vítězem výběrového řízení. Proto
musí být akce přesunuta na příští prázdniny. U základní umělecké školy se bude
jednat o formě, jakou proběhne projekční činnost a následně stavba. Chceme na
těchto příkladech ukázat, že do výběrových řízení na stavební práce se nám hlásí
stále méně a méně stavebních firem a na trhu chybějí stavební materiály, v důsledku
čehož rostou jejich ceny, takže se stavby oproti původním rozpočtům prodražují.
V září se všichni budeme těšit na náš tradiční festival Skleněné městečko. Letos
se bude konat jubilejní 15. ročník. Jsme rádi, že si festival získal velkou oblibu
nejen u místních, ale i u návštěvníků z jiných míst republiky nebo ze zahraničí.
Státní agentura pro podporu cestovního ruchu CzechTourism zařadila náš festival
mezi nejvýznamnější akce v České republice a dvě nejvýznamnější akce našeho
regionu. Také Státní fond kultury byl vůči Skleněnému městečku štědrý stejně jako
Liberecký kraj. Vážíme si rovněž všech ostatních sponzorů, navíc by se měly objevit
i finance týkající se projektu Spojeno sklem podporovaného norskými fondy.
Přejme si, aby začátek školního roku proběhl v klidu. A až se výuka takříkajíc
rozběhne, začne mít svůj léty odzkoušený pravidelný rytmus, pojďme se všichni
pokochat atmosférou Skleněného městečka, jeho doprovodným programem
a hlavně krásnými produkty všech těch, co to se sklem a bižuterií tak bezvadně umí.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
2

Mgr. František Lufinka, starosta

radnice informuje
Usnesení Rady města Železný Brod ze 45. zasedání
konaného dne 21. 6. 2021
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 45. schůze RM v doplněném znění a bere na vědomí kontrolu
plnění usnesení ze 44. schůze RM
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 4/2021/RM
schvaluje nový ceník na sběrný dvůr Města Železný Brod s platností od 1. 7. 2021
schvaluje odměny ředitelům ZŠ, MŠ, ZUŠ a SVČ Mozaika zřizovaných městem
Železný Brod
souhlasí s přijetím sponzorského daru ve výši 20 000 Kč od firmy BONASERA, a. s.,
IČO 07711565 do rozpočtu ZŠ Pelechovská, dar bude použit pro školní a mimoškolní
aktivity třídy 2. A
souhlasí s přijetím věcného daru v podobě testů na COVID-19 z pohotovostních
zásob SSHR ve prospěch MŠMT za účelem provádění preventivního plošného
testování dětí/žáků a zaměstnanců pro ZŠ Pelechovská a ZŠ Školní
povoluje v souladu s § 23 zákona č. 561/2004 Sb., výjimku z nejvyššího počtu dětí
ve třídách MŠ Na Vápence a MŠ Slunečná pro školní rok 2021/2022 dle předložených
žádostí za předpokladu, že zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti
školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
souhlasí s uzavřením Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
se Státním zemědělským intervenčním fondem na projekt Rekonstrukce sociálního
zařízení sálu sokolovny v Železném Brodě (reg. č. 20/004/19210/451/045/003723)
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s fi TS města Železný Brod, s. r. o.,
IČO 27260887, na opravu komunikaci v Trávníkách – ul. Františka Balatky za cenu
2 259 200 Kč bez DPH
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 5/38R/2021 uzavřené mezi Městem
Železný Brod a fi Michal Zonyga, IČO 72940247 na opravu venkovních zdí
u schodiště ZŠ Školní, který upřesňuje termín dokončení stavby
schvaluje výsledek výběrového řízení veřejných zakázek „Nahodilá těžba
a Prodej dřeva“ obě v lesích města Železný Brod (předpokládaný objem dřeva 700 m3)
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo a uzavření kupní smlouvy s Forestry Czech, s. r. o.,
IČO 04766199
bere na vědomí zápis Hospodářské komise ze dne 19. 5. 2021
revokuje usnesení RM č. 116/44R/2021 ze dne 31. 5. 2021 a schvaluje zřízení
věcného břemene na pozemku pč. 740 v k. ú. Chlístov ve smyslu budoucí oprávněné
umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčené
nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci a povinnost budoucí
povinný výkon těchto práv strpět; cena věcného břemene je 300 Kč za 1 bm
+ sazba DPH protlak pod komunikací a 100 Kč za 1 bm + sazba DPH pro uložení
do příkopu místní komunikace a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu číslo: IV-12-4020718/
VB/1, akce „JN-Chlístov, pč. 658_2-svod, kNN, SS100“ mezi Městem Železný Brod
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radnice informuje
a fi ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, zastoupená RYDVAL-ELEKTRO, s. r. o.,
IČO 25298194, v celkové výši 1 800 Kč + sazba DPH
neschvaluje udělení výjimky ze směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání
zakázek a veřejných zakázek a ukládá projektovému manažerovi pokračovat podle
této směrnice
schvaluje záměr pronájmu části pozemku pč. 776 – ostatní pl., jiná plocha v k. ú.
Železný Brod, o výměře 5 m2, za účelem postavení samoobslužného stánku na zboží
revokuje usnesení RM č.135/43R/2021 ze dne 10. 5. 2021 a odkládá výpůjčku
prostoru pro podnikání v budově Pelechovská 800 za účelem umístění radiového
zařízení pro ČR – KŘ PČR Libereckého kraje, IČO 72050501 a požaduje další
specifikace zařízení, účel fungování a uvést čemu zařízení slouží
schvaluje pronájem prostoru pro podnikání v Jirkov 75 pro konání soukromé
rodinné akce dne 11. 9. 2021, za cenu 800 Kč (osvobozeno od DPH), akci pořádá
Tomáš Laurin a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na výše uvedené mezi
dotčenými
bere na vědomí zprávu z jednání bytové komise dne 3. 6. 2021
schvaluje přidělení bytů: 1) č. 13 o vel. 3+1, Jiráskovo nábřeží 715, nájemné
110 Kč/m2, 2) č. 35 o vel. 2+1, Vaněčkova 431, nájemné 72 Kč/m2, 3) č. 1 o vel. 1+1,
Na Vápence 768, nájemné 55 Kč/m2, 4) č. 12 o vel. 1+1, Vaněčkova 431, nájemné
88 Kč/m2, 5) č. 1 o vel. 1+1, Příčná 312, nájemné 82 Kč/m2
schvaluje novou smlouvu, která zcela nahrazuje obsah původní, schválené
7. 8. 2006 se spol. ELEKTROWIN, a. s., IČO 27257843

Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod z 21. zasedání
konaného dne 28. 6. 2020
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program 21. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod v předloženém
znění
revokuje usnesení ZM č.33/Z20/2021 ze dne 14. 6. 2021 a neschvaluje Dotace
z Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě na rok 2021
v rámci výzvy na následující projekty těmto subjektům a uzavření veřejnoprávních
smluv na tyto dotace: 1) FK Železný Brod, IČO 60253606 – 325 000 Kč na Sportovní
vybavení a opravy sportovního areálu a 325 000 Kč na Provozní náklady areálu,
2) TK Železný Brod, IČO 44225245 – 72 000 Kč na Správce areálu na rok 2021
a 280 000 Kč na Provoz a sportovní činnost v roce 2021, 3) TJ Chlístov, IČO 16389191
– 93 372 Kč Příspěvek na zateplení sokolovny, 4) FSA Jany Boučkové, IČO 27049779
– 199 040 Kč na Činnost klubu v roce 2021, 5) TJ Sokol Železný Brod, IČO 70956031–
96 096 Kč na Podporu sportu mládeže v TJ Sokol Železný Brod a schvaluje z výše
uvedeného tyto dotace: 1) FK Železný Brod, IČO 60253606 – 308 750 Kč na Sportovní
vybavení a opravy sportovního areálu a 318 750 Kč na Provozní náklady areálu,
2) TK Železný Brod, IČO 44225245 – 64 837 Kč na Správce areálu na rok 2021
a 266 000 Kč na Provoz a sportovní činnost v roce 2021, 3) TJ Chlístov, IČO 16389191
– 78 700 Kč Příspěvek na zateplení sokolovny, 4) FSA Jany Boučkové, IČO 27049779
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– 179 460 Kč na Činnost klubu v roce 2021, 5) TJ Sokol Železný Brod, IČO 70956031
– 91 291 Kč na Podporu sportu mládeže v TJ Sokol Železný Brod
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 4/2021/ZM – Poskytnutí daru
na pomoc při likvidaci následků tornáda na jižní Moravě 150 000 Kč – zapojením
rezervy z minulých let a schvaluje poskytnutí tohoto daru Jihomoravskému kraji,
IČO 70888337

Usnesení Rady města Železný Brod ze 46. zasedání
konaného dne 26. 7. 2021
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 46. schůze RM v doplněném znění a bere na vědomí kontrolu
plnění usnesení ze 45. schůze RM
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 5/2021/RM
schvaluje peněžitý dar pro členy JSDHO Železný Brod, za výjezdy v 2. čtvrtletí
2021 – 100 Kč/osoba za každý výjezd dle přílohy
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na vybudování odstavných stání v ul. Školní
s TS města Železný Brod, s. r. o., IČO 27260887 za cenu 790 020 Kč bez DPH
schvaluje rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky „Pořízení vybavení budov
a učeben ZŠ Pelechovská“ z důvodu, že po vyhodnocení přijatých nabídek resp.
jejich vyloučení z dalšího hodnocení, není žádný účastník zadávacího řízení
schvaluje výsledky podlimitní zakázky na stavební práce „Venkovní areál
sportovního centra – ETAPA I. – stavební úpravy sportovní plochy na víceúčelové
hřiště“ a schvaluje uzavření sml. s BaP holding, a. s., IČO 27854591 za nabídkovou
cenu 13 198 361,60 Kč bez DPH
schvaluje veřejnou zakázku na stavební práce „Regenerace sídliště Jiráskovo
nábřeží v Železném Brodě“ a schvaluje uzavření sml. s SaM silnice a mosty, a. s.,
IČO 25018094 za nabídkovou cenu 8 215 521,13 Kč bez DPH
schvaluje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „VO Železný Brod
– NPŽP 2021“ a schvaluje uzavření sml. s účastníkem TFnet, s. r. o., IČO 25471996
za nabídkovou cenu 2 882 056,38 Kč bez DPH
schvaluje uzavření sml. s Michalem Zonygou, IČO 72940247, za nabídkovou cenu
882 036,98 Kč bez DPH s tím, že výměna garážových vrat a oprava podlah bude
realizována do 31. 10. 2021 a zbytek zakázky bude dokončen do 30. 6. 2022
souhlasí s podpisem Smlouvy č. 1190901167 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR na akci Revitalizace prostoru po areálu Exathermu
schvaluje předložený materiál na Změnový list č. 5, JŘBU a souhlasí s podpisem
dodatku sml. č. 4 s dodavatelem stavby na uvedené práce, kterým se mění celková
cena díla na 12 159 984,70 Kč bez DPH
bere na vědomí zápisy z Redakční rady duben – červen 2021
schvaluje pronájem části pozemku pč. 1393/1 v k. ú. Železný Brod, za účelem
postavení stánku s občerstvením, p. Malekovi, IČO 63721651, ve výši 6 000 Kč/
měsíc po dobu sezónního provozu koupaliště a schvaluje uzavření nájemní sml.
na výše uvedené mezi dotčenými
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schvaluje pronájem části pozemku pč. 776 v k. ú. Železný Brod fi Alza.cz, a. s.,
IČO 27082440, za účelem postavení samoobslužného stánku na zboží, výše nájmu
1 000 Kč/měsíc a schvaluje pronájem části pozemku pč. 776 v k. ú. Železný Brod
fi Zásilkovna, s. r. o., IČO 28408306, za účelem postavení samoobslužného stánku
na zboží, výše nájmu 1 000 Kč/měsíc
souhlasí s ukončením nájemní smlouvy ze dne 1. 6. 1994 na pronájem části
pozemku pč. 3051 v k. ú. Železný Brod, dohodou k 1. 7. 2021
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na publicitu projektu „Spojeno sklem!“
v Norsku s Jeanne-Sophie Aas, za cenu 2 700 EUR

Odbor vnitřních věcí
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Dle rozhodnutí prezidenta republiky č. 611/2020 Sb. ze dne 28. 12. 2020, o vyhlášení
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, se volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR uskuteční v pátek 8. 10. 2021 v době od 14 do 22 hodin a v sobotu
9. 10. 2021 v době od 8 do 14 hodin.
Informace pro voliče
Aktivní volební právo (právo volit) do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR má
státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 9. 10. 2021)
dosáhne věku nejméně 18 let.
Překážkou ve výkonu volebního práva do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
(tedy nemožnost volit) je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu
ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Každý volič má právo si v úředních hodinách na MěÚ v Železném Brodě,
kancelář evidence obyvatel (přízemí budovy B), ověřit, zda je zapsán v seznamu
voličů, může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. MěÚ je povinen do
48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti
vyhovět nelze.
Městský úřad Železný Brod má pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR zřízeno 9 volebních okrsků, a to následovně:
1. okrsek – Radnice MěÚ Železný Brod, náměstí 3. května 1, Železný Brod
2. okrsek – Zasedací místnost bytového podniku, Příčná 350, Železný Brod
3. okrsek – Salónek sportovního centra (sokolovna), Masarykova 500, Žel. Brod
4. okrsek – Městská knihovna, Jiráskovo nábřeží 737, Železný Brod
5. okrsek – Sokolovna, Hrubá Horka 55, Železný Brod
6. okrsek – Budova bývalého občanského výboru, Horská Kamenice 74, Žel. Brod
7. okrsek – Hasičská zbrojnice, Jirkov 2, Železný Brod
8. okrsek – Sokolovna, Těpeře 66, Železný Brod – POZOR ZMĚNA PRO TYTO VOLBY!
9. okrsek – Dům s pečovatelskou službou, Bzí 82, Železný Brod
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Pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se vydávají voličské průkazy.
Voliči zapsanému ve stálém seznamu voličů (vedeném MěÚ Železný Brod), který
nebude moci volit ve „svém“ volebním okrsku, vydá MěÚ Železný Brod na jeho
žádost voličský průkaz. Tento volič s voličským průkazem své volební právo může
ve dnech voleb uplatnit v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR, popř. ve
zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Volič může požádat o vydání voličského
průkazu ode dne vyhlášení voleb (tj. od 31. 12. 2020), a to buď osobně u MěÚ
Železný Brod až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (tj. do 16 hodin
dne 6. 10. 2021), o čemž se sepíše úřední záznam a totožnost voliče se ověří podle
jím předloženého průkazu totožnosti, nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů
před dnem voleb (tj. do 16 hodin dne 1. 10. 2021), kdy toto podání musí být v listinné
podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (tento úkon je osvobozen
od poplatku), nebo v elektronické podobě zaslané pouze prostřednictvím datové
schránky voliče (ID naší datové schránky zbgbryd).
MěÚ Železný Brod voličský průkaz vydá nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. od
23. 9. 2021) a to osobním předáním voliči nebo předáním osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,
anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu v žádosti o vydání voličského průkazu.
Upozorňujeme, že v případě ztráty voličského průkazu nelze vyhovět žádosti voliče
o vydání nového voličského průkazu.
S žádostí o vydání voličského průkazu osobně nebo písemným podáním se
obracejte na kancelář č. 202 MěÚ Železný Brod, náměstí 3. května 1, Kateřinu
Veličkovou.
(1. patro budovy radnice A, tel. č.: 483 333 953, e-mail: k.velickova@zelbrod.cz)
Vzor písemné žádosti o vydání voličského průkazu zasílanou prostřednictvím
České pošty anebo datové schránky, popř. plné moci k převzetí voličského průkazu,
naleznete na www.zeleznybrod.cz v sekci občan – volby.
Výzva voličům ke kontrole občanských průkazů
Po příchodu do volební místnosti má volič povinnost prokázat svou totožnost
a státní občanství ČR buď platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem ČR anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem.
V souvislosti s tím upozorňujeme voliče, že ve dnech voleb z důvodu novely zákona
o občanských průkazech již nebude možné vydat na počkání zdarma tzv. občanský
průkaz typu blesk, neboť zmíněný zákon již neumožňuje pro účel výkonu volebního
práva vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti
1 měsíc. Proto tímto vyzýváme voliče ke kontrole platnosti občanských průkazů,
neboť neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování
umožněno.
Kateřina Veličková, OVV – úsek přestupků a voleb
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Odbor finanční
Upozornění na splatnost poplatku za odpady
Upozorňujeme občany na blížící se termín úhrady druhé splátky místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu za rok 2021.
Pokud jste zatím nesplnili svoji poplatkovou povinnost, učiňte tak do konce
měsíce září v pokladně MěÚ v Železném Brodě, kde lze platit v hotovosti, případně
i platební kartou.
Platbu je možné zaslat i bankovním převodem na účet Města Železný Brod
č. 2225-0963249319/0800, vedeného u České spořitelny, a. s. Nutné údaje pro platby
bankovním převodem jsou: variabilní symbol 13371, konstantní symbol 0378
a specifický symbol, který je pro každého poplatníka jiný, protože identifikuje jeho
osobu. Kontakt pro sdělení nebo ověření specifického symbolu: telefon 483 333 955,
e-mail: poplatek.odpady@zelbrod.cz, i.jehlickova@zelbrod.cz.
Pro úplnost dodáváme, že pro rok 2021 byl stanoven poplatek ve výši 620 Kč na
1 osobu, první pololetí 2021 ve výši 310 Kč bylo splatné do 31. 3. 2021, druhé pololetí
2021 ve výši 310 Kč je splatné do 30. 9. 2021.
Iveta Jehličková, FO

Odbor sociálních věcí
K Týdnu náhradního rodičovství
Hledáme náhradní rodiče pro opuštěné děti
Opuštěné děti nepoznaly život ve fungující rodině. Odborníky jsou tyto děti
označovány jako děti ohrožené, neboť pro svůj další vývoj vyžadují zvýšenou péči
a pozornost. Často byly vážně zanedbávány, někdy i týrány a zneužívány, chybí jim
pocit bezpečí blízkého, rodinného prostředí.
V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své
rodiny. Nemůže-li dítě vyrůstat ve vlastní rodině, je na místě hledat optimální formu
náhradní výchovy, což může být pěstounská péče. Mohli byste být náhradními
rodiči – pěstouny?
OSPOD Železný Brod doprovází celkem 17 rodin, které pečují o děti, o něž se
nemohou z různých důvodů starat jejich vlastní rodiče. Jsou to pěstounské rodiny
a v nich je pečováno celkem o 23 dětí. Další opuštěné děti čekají v dětských
domovech a jejich přáním je najít „svou“ náhradní rodinu, kde by byly šťastné.
Mimo zajišťování aktivit pro stávající pěstouny usiluje OSPOD Železný Brod
o zvýšení zájmu o vykonávání pěstounské péče, kdy se v rámci celokrajské
kampaně „Mít domov a rodinu – samozřejmost nebo vzácnost?“ podílíme na
pořádání různých akcí pro veřejnost.
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Zajímá vás téma pěstounské péče? Měli byste ještě volné místo u stolu i ve svém
srdci? Dokázali byste nabídnout dětem srdečný vztah, stabilní zázemí a domov?
Tak přijďte v úterý 19. října v 10 hodin do zasedací místnosti budovy MěÚ „B“,
kde bude v rámci Týdne náhradního rodičovství probíhat setkání pro zájemce
na téma náhradní rodinné péče, případně se domluvte na individuální schůzce
s pracovníky odboru sociálních věcí na kontaktních číslech Mgr. Halamová, mob.:
728 17 126, Bc. Jarešová, mob.: 777 718 903.
Za sociální odbor se na viděnou těší
Bc. Eva Sasková, vedoucí sociálního odboru

Odbor životního prostředí
Otevírací doba sběrného dvora v září: pondělí, středa, pátek: 9–18 hodin; úterý,
čtvrtek: 9–14 hodin a sobota: 9–12 hodin. Upozorňujeme občany, že v úterý 28. 9.
bude s ohledem na státní svátek zavřeno. V neděli 3. října proběhne v Železném
Brodě a spádových obcích Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Časový
rozpis bude v říjnovém zpravodaji.

Policie české republiky, obvodní oddělení železný Brod
V měsíci červnu proběhly na základních školách v Železném
Brodě přednášky pro žáky 6. a 7. tříd na téma kyberšikana,
šikana a drogy, které byly provedeny ve spolupráci s Krajským
ředitelstvím policie Libereckého kraje, oddělením tisku
a prevence. V červnu 2021 také na území města Železný
Brod proběhla ve spolupráci s MP Železný Brod a odborem
sociálně-právní ochrany dětí bezpečnostní akce na kontrolu požívání omamných
a psychotropních látek ze strany nezletilých a mladistvých osob.
V červenci proběhlo na území města Železný Brod několik kulturních
a společenských akcí (pouť, koncerty). V souvislosti s konáním těchto akcí nebylo
zjištěno žádného protiprávního jednání.
V termínu 18.–19. září bude na území města probíhat tradiční Skleněné městečko,
kdy s tímto bude ze strany PČR spojena zvýšená obchůzková činnost ve městě.
prap. Eliška Havrdová, okrskář města

Městská policie v železném brodě
V Železném Brodě funguje již 27 let a za toto období se v našem městě v jejich
řadách vystřídalo 49 strážníků. V současné době jich zde působí a můžete se
osobně setkat s devíti. V každém vydání zpravodaje máte možnost „osobně“ poznat
jednoho z nich.

9

radnice informuje

Strážníkem měsíce září je Pavel Adámek
Co vás vedlo k práci u policie?
K městské policii jsem nastoupil v roce 1993. Tenkrát se
mi zamlouvala možnost vyzkoušet si něco nového. Snad
i dobrodružství, které se nedá u této práce nikdy vyloučit.
Je to práce, u které nikdy nevíte, co se stane a kde vás lidé
budou potřebovat.
Jaký veselý zážitek jste během své práce zažil?
Zážitků mám za ta léta mnoho veselých i smutných, ale
žádný zde nebudu zveřejňovat.
Co rád děláte ve volném čase?
Ve volném čase se věnuji především práci okolo
rodinného domu. Rád si přečtu hezkou knihu. Dále jsem
členem ochotnického divadla v Huntířově, kde jsem si
zahrál již několik hezkých rolí.
Městská policie v období květen – červenec zaznamenala celkem 1 657 událostí,
z toho bylo 235 oznámení, z nichž 73 si vyžádalo další šetření, u 107 musel být
proveden okamžitý výjezd. K nimž provedla MP 544 právních úkonů, 64 z nich
byly přestupky, 25 případů bylo řešeno ve spolupráci s PČR. V souvislosti se svou
činností zkontrolovali strážníci 285 osob. Strážníci asistovali u devíti dopravních
nehod. Ve zbytku případů se jednalo o žádosti o pomoc nebo o případy, které
nemají trestněprávní charakter.
Období po rozvolnění protiepidemických opatření přineslo i vyšší počet událostí,
jimiž se strážníci museli zabývat. Zejména v červenci byl nárůst vážných výjezdů
o téměř 100 % oproti předešlým letům. Strážníci poskytovali pomoc zraněným
lidem, kteří si svá zranění způsobili při sportu nebo vlivem požití nadměrného
množství alkoholu. Zabránili dvěma pokusům o sebevraždu, v jednom případě za
vydatné pomoci místních občanů. Řešili několik rvaček a nespočet případů rušení
nočního klidu. Při jednom zákroku došlo ke zranění zasahujícího strážníka, který
je již měsíc v pracovní neschopnosti.
Upozorňujeme občany, že 18.–19. 9. 2021 bude ve městě probíhat Skleněné
městečko. Majitelé vozidel parkujících v místě akce, z důvodu přípravy akce,
budou muset přeparkovat do 16. 9. 2021. Prostory budou včas označeny. Vozidla
ponechána v uzavřených lokalitách budou na náklady majitele odtažena. Po oba
dny bude zcela uzavřena ul. Husova a průjezd Malým náměstím. Objízdné trasy
budou značeny. Pro informace volejte mob.: 602 646 188.
sstr. Pavel Hriník, velitel MP
Nepřetržitá pomoc Městské policie Železný Brod je poskytována na mob.
602 646 188.
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Turistické informační centrum (náměstí 3. května 1, 468 22 Železný
Brod, tel. č.: 483 333 999, 778 527 000)
V září je otevřeno po–pá: 8–12 a 12.30–17 hodin, so 9–16 hodin
a státní svátek 28. 9. od 9 do 12 hodin.
Nabízíme tyto služby: kopírování a tisk do max. vel. A3, scan, kroužkovou vazbu,
laminování a další.

Poezie do ulic Železného Brodu
Do 30. srpna jste mohli posílat své autorské básně. Nechali jsme se inspirovat
městem Mladá Boleslav a společně s Městskou knihovnou v Železném Brodě jsme
začátkem léta vyhlásili nový projekt i pro Železnobroďáky.
Báseň nám poslal pouze pan Josef Nejedlo ze Železného Brodu a paní Eva
Kopčilová z Moravského Krumlova. Oběma děkujeme a jejich básničky si můžete
přečíst níže.
O uskutečnění besedy se spisovatelem a básníkem Robinem Králem, při které
měla být díla místních občanů čtená, vás budeme informovat.
Od Spálova ke městu Jizera se stáčí,
ze Záskalí k Rafandě bystře potok smáčí.
Pod zvonicí Žernovník k řečišti se přidá,
pod stavidly zpěněná vlnka vlnku střídá.
S pozdravením na cestu Jizera se vydá…
Josef Nejedlo

U čtyř topolů
Kutálí se skleněnky
do bílého sáčku.
Vždyť jsi celý bachratý,
hoď mi jednu,
mráčku!
Skáče jedna přes druhou
po zelené cestě.
Propálilo sluníčko
pytel plný deště.
Eva Kopčilová

Další kulturní akce
Sympozium Letní sklářská dílna (LSD) – 10. ročník
Město Železný Brod a městské muzeum ve spolupráci se sklářskou školou pořádají
jubilejní 10. ročník sklářského sympozia Letní sklářská dílna. Sympozium je
důležitou platformou pro výměnu zkušeností, umožňuje dialog mezi umělci,
uměleckými řemeslníky, žáky a pedagogy, je symbolem setkávání a tvůrčí práce. Za
zmínku stojí také edukační rozměr akce, protože účastníci ve školní aule pořádají
přednášky o své další tvorbě. Realizaci děl ve školní sklářské huti může sledovat
i veřejnost.
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6. 9. 8–13 h / sklářská huť: Kateřina Lubovská-Smolíková, Pavlína Čambalová
17–18 h / přednáška:
Pavlína Čambalová
18–19 h / přednáška:
Kateřina Lubovská-Smolíková
7. 9. 8–13 h / sklářská huť: Ida Siebke (NOR), Jeanne-Sophie Aas (NOR)
17–18 h / přednáška:
Ida Siebke
18–19 h / přednáška:
Jeanne-Sophie Aas
8. 9. 8–13 h / sklářská huť: Sebastian Kitzberger, Stanislava Grebeníčková
17–18 h / přednáška:
Sebastian Kitzberger
18–19 h / přednáška:
Martin Pouzar
Zahájení výstavy s výsledky letošního sympozia proběhne v muzeu v sobotu 18. 9.
v 15 hodin. Mezinárodní sklářské sympozium se uskutečňuje ve spolupráci
s firmami Detesk a Studio Lhotský a je podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska. Všechny akce budou přístupné v souladu s aktuálně platnými vládními
nařízeními.

Skleněné městečko – 15. ročník
V termínu 18.–19. září se uskuteční městská sklářská slavnost. Veškeré
podrobnosti k této akci jsou uvedeny v brožurce, která bude od 6. září
zdarma k vyzvednutí v TIC Železný Brod.

Dny evropského dědictví 2021 (EHD)
EHD je rozsáhlý celoevropský projekt, který vede k neformálnímu
uvědomování si kořenů našich národních identit a ochraně kulturního
odkazu našich předků. Pro širokou veřejnost zpřístupňují vždy v září co
nejvíce zajímavých a výjimečných památek, budov, objektů i prostor,
včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo celé nepřístupné.
Nesoustřeďují se pouze na prohlášené historické památky, jako jsou hrady, paláce
či katedrály, ale snaží se dosáhnout mnohem dále tak, aby byly zahrnuty i různé
jiné objekty – národní parky, uhelné doly, vykopávky či rekonstrukce původních
staveb, protiletadlové kryty, zříceniny, parníky atd.
V České republice se EHD konají pravidelně od roku 1991. Pořadatelem je
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS). Sdružení bylo
nejprve jejich spolupořadatelem, od roku 1998 je pak hlavním garantem. Jedná se
o dobrovolnou, zájmovou, nestranickou a nevládní organizaci sdružující především
historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány významné
kulturní hodnoty, zejména nemovité památky. Sdružení vzniklo z iniciativy měst
v listopadu roku 1990. K 1. 2. 2021 mělo celkem 206 členů, z toho 196 řádných (obcí,
měst a městských částí) a deset přidružených. Od roku 1997 je jejím členem také
Město Železný Brod.
Činnost Sdružení se ve všech aspektech soustřeďuje na uchování, ochranu
a trvalou využitelnost našeho kulturního dědictví. Zejména popularizuje,
zveřejňuje a propaguje význam, souvislosti a problémy kulturního dědictví, pořádá
veřejnosti přístupné výstavy, odborné semináře, konference apod., uplatňuje
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specifické problémy historických sídel při úpravě či tvorbě právních norem,
spolupracuje s organizacemi a institucemi s posláním shodným s cíli SHS ČMS,
které působí v České republice i v zahraničí.
V letošním roce proběhnou EHD na téma „Památky pro všechny“ v termínu
11.–19. září.
V rámci Dnů EHD v Železném Brodě navštivte v termínu 18.–19. 9. zdarma tyto
objekty: Běliště čp. 57, Klemencovsko čp. 37, kostel sv. Jakuba Většího a zvonice.
V rámci Dnů EHD na Krásné navštivte zdarma 12. září tyto objekty:
kostel sv. Josefa (10–17 hodin) – program: 10 hod. Mše svatá ke svátku Povýšení
svatého Kříže, 12 hod. pěvecký sbor Janáček, 14 hod. Nisanka, 15 hod. kvartet
AD LIBITUM se Šárkou Langovou a zpěvem Jarmily Klokočníkové, 16 hod. Mše
svatá s krátkou promluvou
faru čp. 19 (10–17 hodin) – farská kuchyně, dobové stánky s místními výrobky
a specialitami, naučné dílničky pro děti, hudební produkce
Kittelův dům čp. 10 (9–17 hodin) – komentované prohlídky, řemeslné stánky,
domácí kuchyně, 11 hod. Marek Sýkora – Šlaposlav a Balzamína, 13 hod. bylinářka
Ludmila – Sběr a zpracování bylin, vykuřovadla, bylinné polštářky, 14 hod.
Mgr. Jan Sedlák – Podstávkové domy v Euroregionu Nisa
V sobotu 11. září přijďte od 19 hodin na koncert Majerovy brzdové tabulky.
Dana Picková, OŽP – památková péče

Hrátky s pamětí
Sociálně-aktivizační služba pro seniory aneb trénink paměti s lektorem Zdeňkem
Chourou, pracovníkem v sociálních službách a členem České alzheimerovské
společnosti se opět koná v Železném Brodě v Domě s pečovatelskou službou
(ul. Obránců míru). Dobrou náladu a tužku s sebou si vezměte a přijďte: 21. 9.,
12. 10., 9. 11. a 14. 12. 2021. Začátek vždy v 10 hodin. Vstupné 15 Kč. V termínu
12. 10. se hrátky uskuteční od 13 hodin také v DPS Bzí.

MĚSTSKÉ DIVADLO ŽELEZNÝ BROD
Předprodej vstupenek na podzimní divadelní sezónu bude zahájen v pondělí
6. září od 9 hodin v TIC Železný Brod.

Připravena jsou tato představení
25. 9. od 17 hodin Ženich pro čertici (DS Tyl Železný Brod), vstupné: 50 Kč
20. 11. od 19 hodin Eliška Kateřina (DS Tyl Železný Brod)
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Pronájem divadla:
8. 10. od 19 hodin Zamilovaný sukničkář (Drama Production, s. r. o.) – Harry
Douglas, záletný americký velvyslanec ve Velké Británii, řekne své ženě Lois, že
odjíždí na víkend do Skotska hrát golf. Lois naopak Harrymu oznámí, že bude na
víkend v lázních, a že jejich dcera Debbie odjíždí navštívit kamarádku. Harry se
ovšem tajně vrací do prázdného domu, jelikož si naplánoval milostné dostaveníčko
s přitažlivou sousedkou Marianne. Vstupné: 520 Kč - prodej přes www.ticket365.cz
15. 11. od 19 hodin Můžem i s mužem (VIP Art Company, z. s.) – ... podobnost se
seriálem Sex ve městě je čistě náhodná. Vtipná autorská feérie Vandy Hybnerové,
Kateřiny Kairy Hrachovcové, Jitky Sedláčkové a Dáši Zázvůrkové vznikla z potřeby
podívat se pravdě do očí... Co vše se odkryje a kolik slupek oloupe během jedné
narozeninové párty. A po čem všichni touží, no přece po lásce, po tom nádherném
stavu milovat a být milován..., co ženy dělají, když si myslí, že je nikdo nevidí.
Vstupné: 390 Kč.
15. 12. od 19 hodin Láska a párečky (VIP Art Company, z. s.) – Ve francouzské
komedii pyšnící se titulem „Hra Francie roku 2004“ excelují Jan Révai, Karel
Zima, Jarmil Škrvna, Ernesto Čekan a Kateřina Janečková. Komedie, ve které se
komickým způsobem demonstrují problémy vztahů mezi mužem a ženou. A ve
které zjistíte, že odhalit uprostřed noci pravdu, může být někdy velmi, velmi…
Margot, mladá atraktivní žena nemající příliš dobré zkušenosti se svými bývalými
vztahy, si pozve na chalupu na grilování své tři ex-partnery, kteří o sobě vzájemně
nikdy nevěděli a neznají se. Margot, opět zamilovaná, byla svým novým exotickým
přítelem požádána o ruku. Od této riskantní grilovačky si slibuje, že jí vrátí důvěru
v mužské pohlaví a dodá odvahu k tak závažnému životnímu kroku. Pohyb po
podobném „minovém poli“ však není bez rizika, což se bohatou měrou potvrdí,
když se na večírku objeví i její nový přítel… Vstupné: 350 Kč.

MĚSTSKÁ GALERIE VLAsTIMILA RADY ŽELEZNÝ BROD
Otevřeno:
út–so 9–16 hodin, při Skleněném městečku so–ne 10–17 hodin
Od 1. září upozorňujeme na změnu otevírací doby galerie, která je
přizpůsobena otevírací době TIC Železný Brod viz. str. 11.

Výstava 10 let Letní sklářské dílny
do 10. 10. 2021

vernisáž výstavy: 3. 9. v 17 hodin
Rozsáhlá retrospektivní výstava skla shrnuje práce 55 výtvarníků, kteří ve
spolupráci s našimi sklářskými řemeslníky vytvořili umělecká díla v rámci deseti
ročníků sympozia Letní sklářská dílna (LSD). Vystavená díla reprezentují různorodé
možnosti hutního tvarování skla, ale také drobnější práce vzniklé tvarováním
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MĚSTSKÁ GALERIE VLAsTIMILA RADY ŽELEZNÝ BROD
skla u kahanu nebo malované sklo. Výstava dokumentuje ojedinělý projekt, jehož
nesporným přínosem je, že vzniklá díla rozšiřují sbírkový fond zdejšího muzea.
Výstavu pořádá Městské muzeum v Železném Brodě

Následující výstava
Brodec – obrázky z historie městské čtvrti
16. 10.–28. 11. 2021

vernisáž 15. 10. v 17 hodin
Původní vápenka, stavba sídliště – fotografie a dokumenty.

KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Vážené čtenářky a čtenáři,
jsem velice rád, že vás opět všechny mohu pozvat do kina po srpnové přestávce,
kterou jsme letos vyhradili renovaci plátna a čištění sedaček. Dovolte mi proto
hned v úvodu poděkovat firmě Gerriets a Čištění Pospíšil za jejich nasazení.
Máme tedy na čem sedět a bude se i na co dívat. Nemusím ani připomínat, že jsou
v programu filmy české i zahraniční, pro malé i velké, ovšem toto září si na své
přijdou hlavně ti z vás, kteří máte rádi Jana Wericha. A to hned dvakrát. Poprvé
v dokumentárním portrétu Jan Werich: Když už člověk jednou je… a podruhé
ve dvojroli v legendární pohádkové alegorii Až přijde kocour, která byla pod
dohledem Národního filmového archivu digitálně zrestaurována ve své původní
širokoúhlé podobě a takto na plátnech kin naposledy k vidění v roce 1963. Určitě
to bude zajímavé, tak dorazte! Těšíme se na vás.
Jan Jelínek, vedoucí KC Kina ŽB

V září promítáme

·

Večírek (ČR 2020) pátek 3. 9. od 19.30 hodin
komedie premiérové kino 130 Kč 90 min. nepřístupný do 12 let
Na večírku se scházejí bývalí spolužáci. Když místo dalšího spolužáka zazvoní
u dveří podomní prodavač a přinese nečekanou zprávu o kamarádovi, který už
nikdy nedorazí. Účastníci se za ním společně vydávají autobusem a během cesty se
ukáže, že mluvit o skutečných pocitech je mnohem složitější, než se zdá.
hrají: Jiří Langmajer, Tatiana Dyková, Karel Roden, Marek Taclík a další, režie:
Michal Suchánek

·

·

·

·

·

Dračí země (Německo 2020) sobota 4. 9. od 15 hodin
animovaný / rodinný dětské kino 110 Kč 91 min.
Doby, kdy lidé a draci žili společně v míru a neskrývali se ve vyhnanství, jsou
pryč... Mladý stříbrný drak Plamínek už má takového života dost a chce zažívat
dobrodružství. režie: Tomer Eshed

·

·

·

15

KC KINO ŽELEZNÝ BROD

·

Free Guy (USA 2020) sobota 4. 9. od 19.30 hodin
komedie / akční / dobrodružný premiérové kino 120 Kč 115 min.
nevhodný do 12 let český dabing
Bankovní úředník zjistí, že ve skutečnosti je nehratelnou postavou ve videohře.
Rozhodne se, stát se hrdinou, který přepíše vlastní příběh. V prostředí, kde
neexistují žádná omezení a kde je vše dovoleno, musí zachránit svět dřív, než bude
zničen.
hrají: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery a další, režie: Shawn Levy

·

·

·

·

Jan Werich: Když už člověk jednou je (ČR 2020) úterý 7. 9. od 19.30 hodin
dokument dobré kino 110 Kč 105 min.
Klíčové okamžiky života, vznik Osvobozeného divadla, boj proti fašismu,
dramatický útěk před nacisty, působení ve Spojených státech, rozčarování po
návratu do Československa i spolupráce s novým režimem nebo málo známá fakta
o dramatickém útěku do Rakouska a druhé emigraci do USA.
režie: Miloslav Šmídmajer, Martin Slunečko

·

·

·

·

Zátopek (ČR / SR 2021) pátek 10. 9. od 19.30 hodin
životopisný / drama premiérové kino 120 Kč 130 min.
Sportovní, ale i životní příběh jednoho z největších světových atletů všech dob,
čtyřnásobného olympijského vítěze. Příběh o vítězstvích v lásce i ve sportu, k nimž
je třeba především velké srdce.
hrají: Václav Neužil, Martha Issová, James Frecheville a další, režie: David
Ondříček

·

·

·

·

Mimi šéf: Rodinný podnik (USA 2021) sobota 11. 9. od 15 hodin
animovaný / komedie / dobrodružný dětské kino 120 Kč 107 min.
Mimi šéf Ted a jeho bratr Tim se jako dospělí vrací, aby v boji proti padouchovi
spojili své síly. Dr. Erwin Armstrong má speciální školu, kde učí a vychovává děti
trochu zvláštním způsobem. Aby z nich byly nejzlobivější frackové na světě.
režie: Tom McGrath

·

·

·

·

Rodinu si nevybereš (Francie 2021) sobota 11. 9. od 19.30 hodin
komedie premiérové kino 120 Kč 92 min. nevhodný do 12 let
původní znění s českými titulky
Jednoho rána se Morelovi probudí s obrovským problémem. Jejich těla a duše
prošly zvláštní proměnou. Šestiletá Chachy je v těle svého táty, který je svým
pubertálním synem a ten je zase v těle své starší sestry… Kdo je v těle matky?
A kdo je v těle Chachy? Hlava vám to nebere? No, to ani jim. Jenže tímto to vše
teprve začíná…
hrají: Alexandra Lamy, Franck Dubosc a další, režie: Jean-Patrick Benes

·
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·

·

·

Smolný pich aneb pitomý porno
(Rumunsko, ČR, Chorvatsko, Lucembursko 2021) úterý 14. 9. od 19.30 hodin
komedie dobré kino 100 Kč 108 min. nepřístupný do 18 let
původní znění s českými titulky
Kariéra učitelky Emi se ocitne v ohrožení po objevu videa, v němž se oddává sexu
se svým manželem. Je postavena před rodiče žáků, kteří mají rozhodnout o jejím
setrvání v učitelském sboru na prestižní střední škole. Nekonvenční, satirický film
upoutal porotu MFF Berlinale a získal Zlatého medvěda.
hrají: Katia Pascariu, Claudia Leremia, Olimpia Mălai a další, režie: Radu Jude

·

·

·

·

·

Matky (ČR 2021) úterý 21. 9. od 10.30 hodin
komedie seniorské kino 60 Kč 95 min. nevhodný do 12 let
Jaké to opravdu je být v dnešní době mámou malých dětí a k tomu současně
ženou, partnerkou a kamarádkou. Čtyři sebevědomé, chytré kamarádky si užívají
a probírají spolu chlapy, vztahy a sex. K tomu se ale taky starají o děti, nebo je
právě porodily, případně jsou těhotné.
hrají: Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková, Vladimír Polívka, Jiří Langmajer
a další, režie: Vojtěch Moravec

·

·

·

·

·

Jedině Tereza (ČR 2021) úterý 21. 9. od 19.30 hodin
romantická komedie premiérové kino 130 Kč 102 min.
Dva lidé se ocitli v tom nejkritičtějším bodě – těsně před rozpadem vztahu. Co
udělá zamilovaný člověk, aby takový rozpadající se vztah zachránil? Navzdory
tomu, že ho čekají četné nástrahy – úplně všechno, protože láska bolí.
hrají: Igor Orozovič, Veronika Khek Kubařová, David Matásek, Lenka Vlasáková
a další, režie: Jaroslav Fuit

·

·

·

·

·

AFTER: TAJEMSTVÍ (USA 2021) pátek 24. 9. od 19.30 hodin romantický
premiérové kino 130 Kč 99 min. nevhodný do 12 let v původním znění
s českými titulky
Třetí díl filmového a knižního fenoménu přinese pro osudovou lásku Tessy
a Hardina největší zkoušku, která může zanechat jejich silný vztah v troskách. Oba
jsou opět o něco starší a první polibky střídá intenzívní tělesný vztah.
hrají: Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Arielle Kebbel a další, režie:
Castille Landon		

·

·

·

·

·

AINBO: HRDINKA PRALESA (Peru, Nizozemsko 2020) sobota 25. 9. od 15 hodin
animovaný / komedie / dobrodružný dětské kino 120 Kč 85 min.
Ainibin život se odehrává v amazonské džungli, kterou nade vše miluje. S pomocí
roztomilého armandilla Dilla a tapíra Vacyho se vydává na záchrannou misi svého
ráje za moudrou matkou pralesa želvou Motelo Mamu. Společně bojují proti
hamižným těžařům.
režie: José Zelada

·

·

·
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Shang-chi a legenda o deseti prstenech (USA 2021)
sobota 25. 9. od 19.30 hodin akční / dobrodružný / fantasy premiérové kino
120 Kč český dabing
Superhrdina čínského původu Schang-Chi je konfrontován se svojí minulostí, když
je zapleten do sítě tajemné organizace Deset prstenů. Ve druhém filmu ze čtvrté
fáze MCU uvidíme skutečného záporáka Mandarina.
hrají: Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung, Fala Chen a další, režie: Destin Daniel
Cretton

·

·

·

·

Až přijde kocour (Československo 1963)
úterý 28. 9. od 19.30 hodin
pohádková alegorie dobré kino 70 Kč 100 min.
Poté, co se prosadil povídkovou Touhou (1958), oceněnou na festivalu v Cannes,
natočil režisér pohádkovou alegorii. Na scénáři se podíleli J. Brdečka a J. Werich,
který ve filmu ztvárnil kastelána Olivu, ústředního vypravěče a kouzelníka. Jeho
doprovod tvoří artistka Diana a kouzelný kocour se slunečními brýlemi. Když si je
sundá, dokáže svým zrakem odhalit skutečný charakter lidí.
hrají: Jan Werich, Emília Vášáryová, Vlastimil Brodský, Jiří Sovák a další, režie:
Vojtěch Jasný

·

·

·

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽELEZNÝ BROD
Jiráskovo nábřeží 737
(kontakty: e-mail: knihovna@zelbrod.cz, tel. č.: 483 389 123)

Připravujeme
3. 9. od 10 hodin venkovní prostor u knihovny – knížkové dopoledne s Lenkou
Hřibovou pro maminky s nejmenšími dětmi v rámci programu Bookstart – na
téma Ilustrace v dětské knížce – vrátka do světa umění a vlastní tvořivosti (Mirko
Hanák – akvarel)
15. 9. od 14 hodin v sále knihovny – Hravé trénování paměti s lektorkou Jiřinou
Ziklovou – tentokrát snad už naživo (za dodržení hygienických podmínek,
s dokladem o bezinfekčnosti = očkování, testu či prodělání Covid-19)
Připomínáme, že stále přijímáme přihlášky na podzimní semestr Virtuální
univerzity 3. věku. Kurz Etika jako východisko z krize bude probíhat od října
do prosince 2021 – přednášky vždy v úterý 1× za 14 dní v sále knihovny, cena za
1 semestr 300 Kč.
V září se na vás těšíme v běžné otevírací době. Přijďte si tedy vybrat z knižních
novinek pro děti i pro dospělé od úterý do pátku vždy v čase 9–17.30 hodin na
viděnou
Dana Hudíková, vedoucí
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MĚSTSKÉ MUZEUM ŽELEZNÝ BROD
Návštěvní doba pro obě expozice v září:
úterý–neděle, 9–12 a 13–16 hodin.

Aktuální výstavy ve sklářské expozici
Novinky ve sbírce skla
Než se sklářská expozice na podzim kvůli rekonstrukci uzavře, nabízíme opět
návštěvníkům možnost vidět nové exponáty, o které se rozrostla sbírka skla,
a které nejsou trvale v expozici vystaveny. Výběr je opět pestrý a zahrnuje kupříkladu
tvarově kultivovaný nápojový a dezertní soubor Aloise Meteláka, vyrobený
harrachovskou sklárnou z kouřově šedého skla a zušlechtěný některým zdejším
výrobcem skla. Precizní skleněné figurky absolventky zdejší sklářské školy Boženy
Tlapákové nebo práce žáků oddělení hutního tvarování skla železnobrodské
sklářské školy.
Letní sklářská dílna 2021
Výsledky své práce na jubilejním ročníku symposia Letní sklářská dílna představí
sklářští výtvarníci v sobotu 18. září v rámci Skleněného městečka.

V národopisné expozici můžete navštívit
Ivana Kantůrková – Pražská zákoutí
Práce grafičky Ivany Kantůrkové představujeme na Bělišti již poněkolikáté. Po
drobných grafikách a knižních ilustracích vybíráme nyní z předčasně uzavřeného
díla soubor kreseb s motivy z historického jádra Prahy.
V letošním roce vám v Železnobrodském zpravodaji představujeme významné
někdy i téměř zapomenuté osobnosti našeho města. S ohledem na nedostatek
místa v tomto vydání se na život Josefa Jiřího Folkerta (1860–1946), starostu,
průmyslníka a významného člena a činovníka mnoha železnobrodských spolků
a institucí můžete těšit v říjnovém vydání.
David Řeřicha, pracovník muzea

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Ve středu 1. září začal nový školní rok. Všem dětem, žákům a studentům přejeme
spoustu dobrých studijních výsledků. Prázdniny v novém školním roce jsou:
podzimní (27.–29. 10.), vánoční (23. 12. 2021–2. 1.2022), pololetní (4. 2., přičemž
vysvědčení dostanou žáci již v pondělí 31. 1. 2022), jarní (14.–18. 2.) a velikonoční
(14.–18. 4.).
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Mateřská škola Na Vápence
Prázdniny skončily, hurá do školky!
Další, díky takzvané koronavirové době, poněkud netradiční školní rok skončil
a my stojíme na prahu nového, pevně věřím, že v tomto ohledu klidnějšího.
Některá preventivní opatření budou sice nepochybně nutná dále dodržovat, ale
to nám doufám nezabrání si nový školní rok skvěle užívat. Co jsme si totiž během
uplynulých dvou let mohli ověřit je, že pro všestranný a harmonický rozvoj dětí
a vytvoření příznivého a podnětného prostředí skutečně není vždy potřeba
zařazovat exotické, někdy i předražené programy, leckdy různých kvalit. Důležité
je vycházet z podmínek, jež jsou nám blízké, a které dobře znají i děti. Máme
náležitě vybavené třídy, přírodní zahradu a především kreativní nápady, které
hodláme v příštím školním roce plně využít. Děti čekají nejen nově vymalované
prostory, ale především jsme se rozhodli aktualizovat náš Školní vzdělávací
program s názvem „S Malým princem letem kouzelným světem“, kdy v průběhu
roku s dětmi cestujeme po planetkách a prožíváme různá dobrodružství. Letos
se budeme inspirovat růstem zvířátek a rostlin. Malý princ se ve stejnojmenné
knize spisovatele Exupéryho na Zemi setkal s chytrou liškou, se kterou se spřátelil.
Naší specialitou bude to, že každé dítě bude mít také svoje zvířátko, které musí
vychovat. Nebudou to samozřejmě živá zvířátka, to by nešlo. Na začátku školního
roku si každé dítě vybere zvířátko, jemuž bude dělat učitele a průvodce. Co se naučí
dítě, to „umí“ i jeho medvídek, pejsek, koníček. Děti je budou malovat, kreslit,
modelovat, znát pohádky, písničky, třídní pravidla, přírodu, ale i chápat emoce,
lidské úsilí a pokrok. Budeme při tom také, stejně jako Malý princ, pečovat o svoji
růži. Protože jak mu řekla v knize liška: „A pro ten čas, který jsi své růži věnoval, je ta
tvá růže tak důležitá… Lidé zapomněli na tuto pravdu, ale ty na ni nesmíš zapomenout.
Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži.“
Září je bezesporu pro učitelky MŠ nejnáročnější měsíc v roce, přesto se na něj
všichni těšíme. Ranní loučení nových dětí nebývají snadná, a to právě ani pro
učitelky, které chtějí malému drobečkovi pomoci co nejdříve zapomenout na stesk
po mamince, být mu oporou, zapojit ho do společných aktivit a najít mu kamarády.
Mohu ubezpečit zejména maminky, které odcházejí do zaměstnání se strachem,
jak to jejich chlapeček nebo holčička zvládnou, že učitelky většinou takové situace
(samozřejmě ve spolupráci s rodinou) profesionálně vyřeší. A to v heterogenních
(věkově smíšených) třídách přitom nemohou zapomínat svoji pozornost rozdělit
i mezi starší „mazáky“. Snažíme se dětem i rodičům nabízet po celý rok nové
a neotřelé činnosti a zážitky, ale věnujeme se i tradicím, které jsou myslím stejně
důležité jako pokrok. Máme již na září pro děti připravený projekt s názvem
„Týden dětských radovánek“ a věříme, že nám po překonání prvních možná trochu
„slzičkových“ dní pomůže urychlit adaptační proces. A to i dětem, které již dříve MŠ
navštěvovaly a po prázdninách a volnějším režimu se vrátí zas ke každodennímu
rannímu vstávání.
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Přeji všem dětem, rodičům a kolegyním úspěšný školní rok 2021/2022 a hlavně
pevné zdraví.
Jitka Jírová, ředitelka MŠ

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod
Výstava skla 1920–2020
Touto výstavou se připomíná 100. výročí založení sklářské školy. Ta ve spolupráci
s železnobrodským městským muzeem připravila retrospektivní výstavu skla
zahrnující práce žáků v rozmezí let 1920–2020. Reprezentativní výběr vystavených
prací ilustruje celé století a zahrnuje ukázky od nejstarších děl až po současnost.
Návštěvníci mohou sledovat proměny uměleckého skla i estetického vkusu,
seznámit se s pestrou škálou skleněných tvarů, barev, sklářských technologií
a uměleckořemeslných technik. Mezi vystavenými pracemi jsou i pozoruhodné
umělecké prvotiny dnes velmi známých sklářských osobností.
Martin Hlubuček a Patra Hejralová

Klub sklářské školy, z. s.
Pamětní umělecké dílo — arch. Alois Metelák
V závěru roku 2020 se náš klub zhostil myšlenky připravit neveřejnou výtvarnou
soutěž na návrh pamětního uměleckého díla vztahující se k osobnosti prvního
ředitele sklářské školy, pedagoga a architekta Aloise Meteláka. Důvodem této
myšlenky je snaha o alespoň částečné splacení přetrvávajícího společenského
dluhu vůči jeho osobě, který v našem městě doposud přetrvává.
Vstupní vestibul sklářské školy nabízí vhodné místo pro umělecké dílo, které by
připomenulo tuto důležitou osobnost. K účasti ve výtvarné soutěži byli vyzváni
pedagogové-výtvarníci působící v současné době ve škole a několik významných
umělců-absolventů, kteří jsou se školou neodmyslitelně spjati.
Výzvu k účasti přijalo těchto osm autorů: sochař a medailér akad. soch. Jiří Dostál,
grafička a pedagožka MgA. Zdenka Hušková, šperkařka a emeritní ředitelka školy
akad. soch. Zdeňka Laštovičková, malíř a pedagog Mgr.A. Tomáš Plesl, designér
a pedagog akad. soch. Rony Plesl, sochař, sklářský výtvarník a pedagog akad. soch.
Oldřich Plíva, sklářská výtvarnice a pedagožka MgA. Anna Polanská, designér
a pedagog MgA. Tomáš Rýdl.
Vyhodnocení předložených návrhů se uskutečnilo v pátek 18. června 2021
v budově sklářské školy prostřednictvím odborné poroty v tomto složení:
ředitelka Městského muzea v Železném Brodě Mgr. Petra Hejralová, dlouholetá
pedagožka sklářské školy, šperkařka a členka Klubu sklářské školy akad. soch.
Libuše Hlubučková, pedagožka a kurátorka umění Mgr. Lenka Patková, absolvent
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sklářské školy, malíř, pedagog a emeritní ředitel grafické školy v Praze PhDr. Jan
Sehnal a spoluautor přístavby sklářské školy doc. Ing. arch. Petr Stolín. Kromě pěti
členů poroty, kteří disponovali právem hlasovat, byla vyhodnocení účastna také
vnučka architekta Aloise Meteláka paní Eva Skálová. Její pozice čestného hosta
vhodně doplnila odbornou porotu a svými osobními postřehy přispěla do diskuse
nad předloženými návrhy. Starosta města Mgr. František Lufinka se z účasti na
hodnocení omluvil.
Porota důkladně posoudila všechny předložené návrhy a hodnotila je podle
předem stanovených kriterií, kterými byly: ideová koncepce, srozumitelnost
a originalita, vhodnost materiálového a technologického řešení, včetně instalace.
Porota soutěže většinovým poměrem hlasů rozhodla, že pro realizaci pamětního
díla věnovaného osobnosti prvního ředitele sklářské školy arch. Aloise Meteláka
doporučí návrh Mgr.A. Tomáše Plesla. Ve svém prohlášení porota uvedla, že se
ztotožňuje se způsobem, jakým se autor vypořádal se zadaným tématem, že se
mu podařilo netradičním, možná až trochu provokujícím způsobem propojit
meziválečné tvarosloví, čistotu linií a eleganci se současným postmoderním
výtvarným názorem. Návrh zároveň svým charakterem odpovídá potenciálu školy
jako takové – a to inspirativností a netradičním použitím moderních technologií
zpracování skla ve výtvarném díle a může znamenat přínos do diskuse o podobě
aktuálního zpracování žánru pamětního díla.
Každý, kdo se o historii sklářské školy nebo o osobnost prvního ředitele zajímá,
má možnost se seznámit se všemi soutěžními návrhy – v rámci malé výstavy, která
se bude konat v budově sklářské školy během slavností Skleněné městečko ve
dnech 18.–19. 9. 2021.
Realizace pamětního díla bude zajištěna sponzorsky díky velkorysosti
železnobrodské firmy DETESK. O pomoc s financováním dalších nákladů spojených
zejména s instalací díla bychom rádi požádali veřejnost. Za tímto účelem byl zřízen
transparentní bankovní účet: 2802015262/2010, kam mohou příznivci
tohoto projektu přispět jakoukoliv částkou.
Bohumila Vacková, předsedkyně Klubu sklářské školy

Proč je potřebné si připomínat osobnost arch. Aloise Meteláka?
Významný český architekt, sklářský výtvarník a středoškolský pedagog pocházel
z Martinic u Proseče na Skutečsku (* 16. 9. 1897). V letech 1913–16 studoval
malířství u profesorů Emila Dítěte, Arnošta Hofbauera a Františka Kysely na
Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Ve studiích zde pokračoval i v letech 1916–1920,
kdy navštěvoval speciálku slovinského architekta Josipa Plečnika, jehož tvorba jej
silně ovlivnila. Po studiích Metelák krátce působil jako externí učitel nábytkového
kreslení na Zemské odborné škole pro zpracování dřeva a kovů v Litomyšli (1920–21).
Vytvořil zde návrhy dvou vynikajících veřejných nefigurativních děl – Pomník
J. A. Komenského v Litomyšli a Památník českým bratřím na Růžovém paloučku
u Újezdce.
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Nejvýznamnější Metelákovou životní etapou však bylo jeho působení v nově
otevřené, první české sklářské škole, ve které byl jmenován 1. ředitelem (v pouhých
28 letech!). Za jeho éry škola rozvinula svoji činnost a dala základ sklářské tvorbě
na Železnobrodsku, které se stalo novým ohniskem uměleckého sklářství.
Ve dvacátých a třicátých letech 20. století Alois Metelák podnikl celou řadu
studijních cest do ciziny. Byl organizátorem každoročních výstav, ale také autorem
textů do novin a časopisů, pedagogem odpovědným za výtvarnou orientaci
oddělení broušeného skla a tvůrcem tvarů pro všechna oddělení školy. Jako
architekt navrhl stavby městského vodovodu, vilovou kolonii Spořilov nad školou,
několik rodinných domů nebo jejich přestaveb, sokly pod sochy i památník obětí
1. světové války na hřbitově. Byl také architektem celostátní Jubilejní výstavy
skla a bižuterie v Železném Brodě a mnoha dalších konaných výstav. Broušenou
skleněnou fontánou doplnil interiér městské spořitelny a podílel se i na řešení
sklářské expozice čs. pavilonu na světové výstavě v Paříži (stěna se světelnými
sloupy). Autorské sklářské práce Meteláka vynikaly střídmými elegantními
formami, jednoduchým brusem a potlačenou barevností.
Ředitel Metelák měl příznivce mezi sklářskými odborníky, zaměstnanci
ministerstva školství a na železnobrodské radnici mezi těmi, kteří vítali, že město
začíná kulturněji žít. Přednášel o umění, do Železného Brodu přivedl odborníky
z Prahy. Odkaz A. Meteláka však lze spatřovat i v mnoha dalších aspektech. Do
značné míry totiž ovlivnil koncepci výuky – zavedl dodnes používaný systém
podrobné evidence a katalogizace žákovských prací, prosadil klauzurní zkoušky
v profilových předmětech (výtvarná příprava a praktické provedení). Zavedl
udělování cen za nejlepší žákovské práce a ve spolupráci s firmami zajišťoval
prospěchová stipendia pro žáky se špatným sociálním zázemím. V průběhu
2. světové války dokázal vyjednat výjimku pro několik kolegů a předejít tak jejich
totálnímu nasazení, kterému měli být podrobeni v nacistickém Německu.
Arch. Metelák byl mimořádně pracovitý, cílevědomý a přísný. Sympatizovali
s ním pedagogové-výtvarníci, například grafik a malíř Zdeněk Juna, sochař
Jaroslav Brychta, rytec Ladislav Přenosil a cizelér Oldřich Žák. Početné výstavní
aktivity se však nelíbily některým dalším zaměstnancům – obtížně se vyrovnávali
s narůstajícími úspěchy a popularitou ředitele a některých výtvarníků. Četnost
výstav byla skutečně ohromující a přinášela hodně práce navíc. Nespokojenci si
přáli, aby se výstavy tak často nekonaly, opakovaně argumentovali, že odvádí školu
od jejího poslání, a že další školy v Turnově, Kamenickém Šenově, Novém Boru
pořádají výstavy jen jednou za pět let... Méně viditelní učitelé Meteláka kritizovali
a opakovaně si stěžovali. Ředitel Metelák, Pojizerský průmyslový a vývozní ústav
a Spolek absolventů však na tomto způsobu propagace školy trvali. Školu navíc
chválilo ministerstvo školství a dávalo ji za vzor ostatním.
Komunistický převrat v únoru 1948 vytvořil optimální prostor pro politicky
aktivní jedince a výše zmíněné nespokojence, kteří vyvinuli úsilí, aby se ředitele
zbavili. Nepřátelství některých bylo tak hluboké, že je vedlo k nařčení Meteláka
z činů, které se nestaly. V dubnu 1948 byl na návrh tzv. Akčního výboru Národní
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fronty (skupina zaměstnanců školy) zbaven funkce, mimo jiné kvůli „asociálnímu
přístupu k zaměstnancům“.
V září 1948 nastoupil Metelák na šperkařskou školu do Turnova. Jeho skicáky
dokazují, že se mu návrhy šperků ze zlata, stříbra a drahých kamenů dařily.
Glyptikům dodával návrhy, rytcům kovů vytvořil návrhy ocelorytin s motivy
z Českého ráje. Přesto byl z turnovské školy propuštěn (1952) pro tzv. nadbytečnost,
což byl ale zástupný důvod. Do dalšího zaměstnání již nenastoupil – požádal
o invalidní důchod, který mu byl přiznán, avšak po jednom roce mu byl na udání
odebrán (zdůvodnění pro odebrání důchodu pocházelo ze sklářské školy).
Metelák i po odchodu z Turnova externě spolupracoval s Výtvarným střediskem
průmyslu skla a keramiky v Praze a se železnobrodským muzeem. Navrhoval hutní,
broušené, lisované i ryté sklo, plakáty a scény pro místní divadelníky, účastnil se
krajských i celostátních soutěží na plakáty. Nesměl v nich ale nikdy zvítězit, avšak
téměř pokaždé byl mezi oceněnými. Po částečném politickém uvolnění v druhé
polovině 60. let směl uspořádat i výstavy (bylo jich deset). Na nich nepřipomínal
pouze sebe, ale především sklářskou školu v letech, kdy byl jejím ředitelem.
Nicméně ještě bezmála po dvaceti letech od jeho odvolání (1967), když mu byl
udělen čestný titul zasloužilý umělec, komunisti ze sklářské školy protestovali
a žádali ÚV KSČ o jeho odebrání (k čemuž nakonec nedošlo). Jak silný byl partajní
vliv ve sklářské škole, dokládá i svědectví rodiny – v následujících normalizačních
letech bylo A. Metelákovi zapovězeno školu i navštěvovat.
Arch. Alois Metelák zemřel 4. listopadu 1980.
M. Hlubuček, Klub sklářské školy, z. s.

Svč Mozaika Železný Brod
Činnost o letních prázdninách
Jako každý rok se i letos podařilo naplnit pobytové i příměstské tábory. Na pět
pobytových táborů jsme vypravili 96 dětí.
Nejvíce naplněn byl tábor automodelářů, který byl již po čtvrté v táborové
základně v Novém Městě pod Smrkem. Protože všichni vedoucí, v čele s Rudolfem
Šrámkem, mají každoročně přichystaný nabitý program, žádnému dítěti nevadilo,
že bylo na stejném místě již několikrát. Více to trápí vedoucí. Proto již delší čas
hledáme jiné vhodné místo pro tento pobytový tábor.
Bez problémů proběhly i další pobytové tábory jako Výtvarný (na Klapandě), dva
Jezdecké tábory (tradičně na Kokrháči) a Extrém camp (letos nově ve Volarech).
Děti, které si netroufnou na spaní mimo domov, mají možnost docházet na
příměstské tábory. Ty máme tradiční výletové a se specifickým zaměřením např.:
horolezení, in-line bruslení nebo tanec. Na tyto tábory docházelo 141 dětí.
Jako vedoucí se těšíme, že tak jako vyšlapovaly letní tábory (za splnění určitých
vládních nařízení), tak to bude vyšlapovat i ve školním roce 2021/22 a všechny
kroužky pojedou naplno od samého začátku do konce.
za SVČ Mozaika Jitka Šírková
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Nabídka zájmové činnosti na školní rok 2021/2022
Sportovní
Zumba 600 Kč
Sportovní hry 800 Kč
Horolezecký 1 400 Kč
Moderní tanec 600 Kč
Orientální tanec 600 Kč
Street dance 800 Kč
Cvičení s Lenkou 600 Kč
Jezdectví 2 200 Kč
Výtvarné
Výtvarný 800 Kč
Keramika 1 000 Kč
Keramika pokročilí 1 200 Kč
Hand made 800 Kč
Sklářský 800 Kč

Alík 1 000 Kč
Šikovné ruce 800 Kč
Jazykové
Scrapbooking 1 000 Kč
Výtvarný ateliér 1 000 Kč Angličtina 1 000 Kč
Technické
Angličtina pro nejmenší 1 000 Kč
Automodelářský 1 000 Kč Ostatní
Řezbáři 600 Kč
Vaření 600 Kč
Železniční modeláři 600 Kč Divadelní 800 Kč
3D tisk 1 000 Kč
Loutkařský 600 Kč
Přírodovědné
Djembe bubny 800 Kč
Rybářský 600 Kč
Trampská kytara 1 200 Kč
EKO 800 Kč
Geocaching 800 Kč
Včelařský 600 Kč
Deskové hry 600 Kč
Zahradnický 600 Kč
Dračí doupě 1 000 Kč
Jak chutná příroda 600 Kč Ukulele 1 200 Kč
Bylinky od A do Z 600 Kč Peče celá Mozaika 600 Kč

Přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2021
v SVČ Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 15. října přímo
v kanceláři nebo na bankovní účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum
narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku.
Pokud je cena kroužku 1 000 Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá
platba musí být uhrazena do 31. ledna. Účastníkem kroužku se dítě stává až po
odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku. Kroužky
začínají svoji činnost v týdnu od 27. 9. 2021 a končí v týdnu od 13. 6. 2021 (pokud
není uvedeno jinak).
Podrobné informace na
www.mozaikazb.cz, mob: 778 494 827, e-mail: ddm.zb@seznam.cz.

AKTIVITY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Divadelní spolek Tyl Železný Brod
V sobotu 25. září od 17 hodin vás srdečně zveme do městského
divadla na pohádku Miroslava Bourka (v úpravě Karla Svobody)
Ženich pro čertici.
Ve hře vystoupí Maruška Hudská jako Nanynka Pápěrová,
Honza Jelínek jako Vendelín Pápěra, Iva Kesnerová jako
čertice Filoména, Helena Mališová jako sousedka Vědělková,
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Jakub Rám jako čert Anciáš, Olda Hudský jako král Tonemám První a Luboš
Hudský jako jeho rádce Kejval.
Švec Vendelín Pápěra nemá v Makotřasech lehké živobytí. Skutečně těžké chvilky
mu, ale nastanou po neočekávané návštěvě krále Tonemáma Prvního. Pomůžou
nerozvážný slib Nanynky Pápěrové vyplnit pekelné síly? Nebo si čertice Filoména
odvede Vendelína do pekla jako svého ženicha?
Tomáš Kesner

Spolek zdravotně postižených železnobrodska
Plán akcí na měsíc září
1. 9.
schůze výboru od 14 hodin
6. 9.
úřední den od 14 hodin
Klub ručních prací se koná každé pondělí (6. 9., 13. 9., 20. 9., 27. 9.) od 14 hodin
6.–15. 9. ozdravný pobyt v Chorvatsku
22. 9. Šlápoty – Zvířetice
Odjezd autobusem v 8 hodin od sokolovny. Navštívíme zříceninu hradu Zvířetice
a Hrnčířský dvůr ve Zvířeticích. Půjdeme asi 4 km, je třeba si vzít pohodlnou obuv
a hole. Prohlídka keramické dílny a prodejny, možnost zakoupení zdejší keramiky
(i zahradní) a možnost občerstvení. Cena za dopravu 120 Kč a 130 Kč. Vedoucí
zájezdu V. Petružálková, přihlášky od 1. 9. 2021.
29. 9. Opožděný květinkový den
Tradiční sbírka Ligy proti rakovině a prodej žlutých kvítků měsíčku lékařského
bude letos probíhat netradičně. Městem nebudou procházet prodavači kvítků,
ale bude jedno centrální místo na náměstí 3. května před budovou radnice „B“.
Věříme, že náš stánek navštívíte a do sbírky se zapojíte. Ve stánku budou k dispozici
odborné a praktické brožurky k dané problematice. Cena kvítku je stále 20 Kč.
Výtěžek sbírky bude použit na výzkum nádorových onemocnění. Letošní zaměření
je na ledviny, močové cesty a prostatu. Těšíme se na vás.
za klub ONKO pacientů V. Petružálková

Harkány 2022
Zájemci o jarní Harkány příštího roku se mohou hlásit nejdéle do 21. 11. 2021.
Pokud si své rozhodnutí s účastí rozmyslí, mohou se odhlásit do stejného data. Po
tomto termínu je nutné za sebe najít náhradníka. Počet zájemců není omezen.
Zásadní podmínkou je očkování proti Covid-19. Hlásit se můžete ve dvojicích
i jednotlivě (v tomto případě musíte počítat s příplatkem za jednolůžkový pokoj).
Odjezd 20. 5. 2022 večer a příjezd 29. 5. 2022 ráno. Pobyt je tedy v termínu
21.–28. 5. 2022. Zálohu 3 000 Kč budeme vybírat v pondělí 6. 12. 2021
v klubovně na Poříčí. Kontakty: J. Mullerová, mob.: 704 309 108 nebo 733 242 475,
e-mail: mullerova.joh@seznam.cz nebo L. Mastníková, mob.: 704 733 547.
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Další informace pro členy.
Na měsíc říjen plánujeme mimořádnou výroční schůzi. Účast většiny členů je
nutná.
Sledujte vývěsku na tržnici a zpravodaj, kde budou aktuální informace.
za výbor M. Minářová

Dopis na rozloučenou s Josefem Bryndou
Náš milý Pepo!
Minulý týden jsme Ti gratulovaly k narozeninám a dnes píšeme vzpomínku
na Tebe. Byl jsi dlouholetým předsedou spolku, na každou schůzku dokonale
připravený, spolehlivý, vtipný. Pro členy spolku jsi chtěl vždy to nejlepší, a proto
se naše organizace neustále rozrůstala o nové členy. Těšila Tě společná posezení
s hudbou. Plánoval jsi a realizoval pobyty u moře, vyjednával prohlídky zámků,
exkurze, pomáhal jsi, kde bylo třeba. Pepo, děkujeme Ti za Tvé přátelství a poctivou
práci, budeš nám chybět.
za všechny členy Spolku zdravotně postižených se s Tebou loučí výbor
M. Paldusová, V. Petružálková, M. Flajšmanová a M. Minářová
Kontakty: neslysicizb@post.cz, szdpzb@seznam.cz, M. Paldusová: 724 462 219,
V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová: 724 531 270, M. Flajšmanová: 721 861 515

My Gospel Železný Brod
Zpíváte rádi? Je tu My Gospel!
Přijďte to zkusit s námi, nebo jen pobýt, poslechnout,
zažít... Najdete nás vždy ve čtvrtek od 17 do 19 hodin na faře
u kostela sv. Jakuba Většího v Železném Brodě.
Pokud potřebujete bližší informace, napište na e-mail:
mygospel2017@gmail.com nebo volejte sbormistryni Adéle
Gážiové na mob.: 773 688 606. Těšíme se na nové členy!

Skautské středisko Údolí Železný Brod
Prázdninové měsíce jsou již tradičně časem letních táborů, které jsou vyvrcholením
skautského roku. I letos se nám podařilo uspořádat pro naše děti dva tábory –
pěší skautky, skauti, vlčata a světlušky si prožili 14 dní na Měsíční louce u Holan.
Tématem bylo první skautské táboření po vzoru zakladatele skautingu sira Roberta
Baden-Powella na ostrově Brownsea. Pro 24 dětí bylo asi největším zážitkem
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AKTIVITY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
přepadení tábora, zmizení vedoucích, kdy se děti musely o sebe postarat samy,
výroba pece na chleba anebo barefoot sandálů či žabek.
Vodní oddíl Ledňáček strávil dva poslední prázdninové týdny na louce u říčky
Vošmendy nedaleko obce Bozkov. Tématem byla doba Vikingů. Vzhledem
k uzávěrce napíšeme naše nejlepší zážitky až v příštím čísle…
V době letních prázdnin jsme nezapomněli vzpomenout na naše skautské bratry,
kteří pobývali na Jizerce v červenci roku 1949. K památníčku jsme se opět vydali
individuálně. Věříme, že první říjnovou sobotu se již bude moci uskutečnit tradiční
Memoriál Tomáše Hübnera, který byl při akci Jizerka zavražděn.
Věříme také, že po prázdninách budeme moci zahájit pravidelné schůzky
a činnost, kterou už Covid-19 neomezí. Dny i doba zůstanou opět zachovány tak,
jak bylo zvykem v předešlých letech, tedy v časech 16–18 hodin:
úterý: pěší vlčata a světlušky
středa: pěší skauti a skautky a pěší benjamínci (předškoláci)
čtvrtek: Ledňáček – vodní oddíl
Přijďte se k nám podívat!
za středisko Údolí Hanka Kleinová-Bronťa a Roman Fotr-Říman

Rodinné centrum Andílek
sídlo: ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora
Hurá! Od 1. září se opět můžete těšit na pravidelný program našeho centra.
V pondělí začínáme od 9 hodin Podpůrnou skupinkou maminek a pokračujeme od
16 hodin odpolední herničkou (1× za 14 dní - vždy lichý týden) a Dámským klubem
(1 × 14 dní – sudý týden).
Úterý: 8–12 hodin: Kurz Předškoličky (Je určen dětem, které se nudí, potřebují
kolektiv a nové nápady. Ve školce na vás nezbylo místo nebo ještě nechcete
každodenní docházku? Pod vedením tet s profesní certifikací chůvy budeme
cvičit, kreslit, zpívat, tvořit, učit se a poznávat nové věci. Děti se naučí pracovat,
spolupracovat a prosazovat v kolektivu ostatních dětí a trávit čas bez maminky. Do
programu, který je sestaven tak, aby podpořil psychomotorický a psychologický
vývoj dítěte, je zařazena výuka a pohyb venku a občasná exkurze do místních
školek. Předškolička slouží jako přípravka pro každodenní docházku do školky.)
a 15–18 hodin: Odpolední přednášky na zajímavá témata
Středa: 9–12 hodin: Dopolední tvořivá hernička a 18–20 hodin: Ženské kruhy
Čtvrtek: 9–12 hodin: Dopolední hudebně-pohybová hernička, 17–18.30 hodin: Jóga
s Ivetkou a 19–20 hodin: Tchi Kung
Pátek: 8–12 hodin: Kurz Předškoličky a 16–18 hodin: Odpolední tvořivá hernička
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Zářijové akce
1. 9.
3. 9.
		
		
11. 9.
16. 9.
		
18.–19. 9.
		

Zahájení běžného provozu
Bookstart – s knížkou do života – téma Ilustrace v dětské knížce – vrátka
do světa umění a vlastní tvořivosti (Mirko Hanák – akvarel) – venkovní
areál u knihovny
od 14 hodin Slunečný autobus – malování na obličej (OC Nisa Liberec)
Síla Ženy – workshop s přednáškou na téma homeopatie pro ženy
a cvičení podle Mojžíšové
Jablečná slavnost (10–18 hodin, farní zahrada) – v rámci Skleněného
městečka program, stánky a moštování jablíček

Připravujeme na říjen
3. 10. od 17 hodin Benefiční koncert Gospel Generation (kostel sv. Jakuba Většího
v Železném Brodě)
Přejeme vám příjemné podzimní dny a dětem pohodový návrat do škol a školek.
Helena Simmová
Více informací na www.centrum-andilek.cz, info@centrum-andilek.cz,
h.simmova@centrum-andilek.cz, mob.: 774 608 874.

sport
Sportovní centrum Železný Brod
Aktivity pro sezónu 2021/2022
V nadcházející sezoně jsou v naší sokolovně přichystány tyto sportovní aktivity pro
děti a dospělé (viz tabulka). Pokud budete mít zájem přihlásit svoje ratolesti nebo
sebe do některých z nabízených sportovních aktivit, prosím kontaktujte vedoucí
jednotlivých oddílů.
Sportovní aktivita
Stolní tenis
Florbal (mini, přípravka)
Florbal (elévové)
Gymnastika (děti do 10 let)

den
pondělí
pondělí
pondělí
úterý

Sportovní aerobik a fitness úterý
Sportmánie (děti od 10 let) úterý
Florbal (starší žáci, dorost) úterý

čas
16–17
17.30–19
17.30–19
16–17

sál
malý sál
hala
sokolovna
malý sál
/sokolovna
16.30–18 malý sál
/sokolovna
17–18
sokolovna
16–17.30 hala

pořadatel
TJ Sokol Železný Brod
TJ Sokol Koberovy
TJ Sokol Koberovy
FSA Jany Boučkové
FSA Jany Boučkové
FSA Jany Boučkové
TJ Sokol Koberovy
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sport
Sportovní aktivita
Florbal (mladší žáci)
Volejbal (11–15 let)
Děti na startu (4–9 let)
Sportovní aerobik a fitness
Florbal (starší žáci, dorost)
Florbal (mladší žáci)

den
úterý
středa
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek

Sportovní aerobik a fitness pátek

čas
17.30–19
16.30–18
16–17
16.30–18
17.30–19
18.15
–19.45
15.00
– 16.30

sál
hala
hala
hala
sokolovna
hala
sokolovna

pořadatel
TJ Sokol Koberovy
TJ Sokol Železný Brod
FSA Jany Boučkové
FSA Jany Boučkové
TJ Sokol Koberovy
TJ Sokol Koberovy

sokolovna FSA Jany Boučkové

Kontakty
FSA Jany Boučkové, mob.: 602 252 677, e-mail: bouckova@tfnet.cz
TJ Sokol Koberovy: e-mail: florbal.mladez@email.cz
TJ Sokol Železný Brod – stolní tenis: Antonín Hloušek, mob.: 739 211 265
TJ Sokol Železný Brod – volejbal: Pavla Vepřeková, mob.: 724 137 098
Marta Hušková-Absolonová, mob.: 721 177 480

Cvičení pro dospělé
Sportovní aktivita
Fit Pain Free
Všestrannost

den
čas
pondělí 8.30–9.30
pondělí 19–20

sál
pořadatel
malý sál Jana Boučková
malý sál Jana Žídková,
Zdeňka Jakubičková
Bodystyling
úterý
18.15–19.35 malý sál Jana Boučková
Fit Pain Free
středa 8.30–9.30
malý sál Jana Boučková
Všestrannost
středa 18–19
malý sál Jana Žídková,
Zdeňka Jakubičková
Intervalový trénink Tabata středa 19.30–20.30 malý sál Marta Hušková
Absolonová
Intervalový trénink Tabata neděle 17–18
malý sál Marta Hušková
Absolonová
Power Joga
neděle 18–19
malý sál Marta Hušková
Absolonová
Do konce letošního roku bude probíhat rekonstrukce suterénu, uživatelé sportovišť
se musí obejít bez šaten a sprch.
Alena Antoszová, DiS, vedoucí Sportovního centra Železný Brod
mob.: 778 747 500, e-mail: sportovni.centrum@zelbrod.cz
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Fitstudio sportovních aktivit Jany Boučkové Železný Brod
7. ročník orientačního běhu s překážkami Panskou zahradou
aneb Česko se hýbe nejen s Dětmi na startu
Uskutečnil se dne 18. června a běžci byli řazeni do pěti kategorií dle věku. Každá
kategorie měla vlastní trasu, obtížnost se s vyšším věkem závodníků zvyšovala.
Největší úspěch u dětí slavila překážka č. 2 přelézání auta, ale i další překážky
(slalom, kladina, běh se zátěží, skoky snožmo přes koordinační žebřík a další)
závodníci kladně ocenili.
Dopoledne jsme vyhradili dětem z mateřských a základních škol. Mimo místních
škol a školek se zúčastnily také přespolní z Jesenného a Turnova. Odpoledne od
15 hodin startovali soutěžící z řad veřejnosti ve stejných věkových kategoriích jako
dopoledne.
Celá akce byla pořádána FitStudiem Sportovních Aktivit Jany Boučkové, z. s. za
laskavé podpory města Železný Brod, Libereckého kraje.
Velice děkujeme za skvělou součinnost pedagogů všech zapojených škol a školek
s organizátory, která přispěla k hladkému průběhu celého dne. Dále patří velké díky
zvukaři M. Brožkovi, zdravotnímu dozoru J. Balatkové, firmě TF Net, s. r. o., panu
Martinu Jegrovi, SDH Železný Brod a technickým službám, bytovému podniku
a Městu Železný Brod. Zkrátka všem díky za hladký průběh akce.
za tým FSA Jana Boučková
Fitstudio Sportovních Aktivit, Záškolí 195, Železný Brod, mob.: 602 204 658,
fitstudiojbouckove@gmail.com, www.fitstudio.cz

Zahájení oslav založení projektu „Děti na startu“
Srdečně zveme děti, rodiče, prarodiče, podporovatele projektu, ale i zarputilé
odpůrce pohybových aktivit v pátek 3. 9. v 18 hodin na Malé náměstí v Železném
Brodě. Přijďte podpořit naši činnost v barvách našeho města (modrobílé)
a společně ho rozpohybovat.
Program: 17.50 hod. zahájení, 18 hod. informace o zapojených dětech do
projektu od školního roku 2012/2013, 18.15 hod. nácvik tanečních pohybů k písni
Jeruzaléma, 18.30 hod. oficiální společný tanec, 19 hod. zakončení.
Co je cílem? Zjistit i to, jak moc jsme v Brodě silní ve spolupráci a vzájemné
podpoře. Účastí podpořit projekt, který se prosadil napříč celou republikou,
podpořit projekt, který začal u nás v Železném Brodě.
Mirka Vostrá, FSA
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OSTATNÍ

Čistá řeka Jizera 2021
V letošním roce proběhne již 4. ročník akce Čistá řeka Jizera. Každoročně tuto
událost pořádá MAS Mladoboleslavský venkov, z. ú. ve spolupráci s MASkami podél
toku řeky Jizery, tedy i MAS Achát, z. s. Úklid proběhne v termínu 1.–2. 10. 2021.
Cílem tohoto projektu je úklid břehů a přilehlého okolí podél řeky Jizery a šíření
dobrých návyků nejen na dospívající generaci.
V loňském roce se podařilo sesbírat 24,2 tun odpadu a 400 kusů pneumatik,
což je ohromné číslo, vzhledem k tomu, že se do akce zapojilo kolem cca 1 000
dobrovolníků. Budeme rádi, když se k nám letos přidáte a sesbíráte s námi vše, co
do přírody nepatří. Poskytneme vám potřebné pomůcky (pytle, rukavice, aj.).
Více informací na www.cistarekajizera.cz, www.mas-achat.cz. Případně můžete
svůj zájem hlásit na e-mailu: mas-achat@seznam.cz.
Andrea Černá, MAS Achát, z. s.

inzerce
Pronajmu
garáž
Na Vápence
více info na

garazvbrode@seznam.cz

Město Železný Brod
má stále volná místa

na zájezd 10. 9.
na Zahradu Čech
do Litoměřic.

Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,
Green Shell-typu Araukana a Dark Shelltypu Maranska. Stáří 16–20 týdnů, cena
185–229 Kč/ks. Prodej: 5. 9. a 2. 10. 2021
v Železném Brodě na autobusovém nádraží
vždy v 16.30 hodin. Výkup králičích kožek
– cena dle poptávky. Více info: Po–Pá: 9–16
hodin, mob.: 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz
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RELBY, s. r. o.

Přijmeme pracovníka na pozici strojník mve
Naše společnost hledá vhodného
kandidáta pro obsazení volného
pracovního místa na pozici strojníka
pro provoz malých vodních elektráren
pracoviště Malá vodní elektrárna Semily
Požadujeme: manuální zručnost,
spolehlivost, všestrannost, samostatnost,
řidičské oprávnění sk. „B“
Nabízíme: hlavní pracovní poměr, pestrou
náplň práce, dobré platové podmínky
a možnost zaškolení i v jiných profesích
Více na mob.: 724 038 285.

inzerce

