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úvodní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
v souvislosti s různými vlivy v české i světové ekonomice zaznamenáváme
v poslední době poměrně razantní růst cen, který se projevuje tím, že do kapsy
musí sáhnout hlouběji nejen samotný občan, ale také různé instituce včetně obcí,
Město Železný Brod nevyjímaje. Skoro neplatí původní ceny nasmlouvané pro naše
investiční akce, nekryje nás ani aukce pro vysoutěženou cenu energií.
Za této situace si město rádo alespoň zčásti pomůže dotacemi. Ty určitě nejsou
a nemohou být samospasitelnými, ale byla by škoda jich nevyužít, pokud je šance
na ně dosáhnout. Pravidla pro jejich získání však bývají občas velmi složitá, pro
žadatele ne vždy příznivá. Není tajemstvím, že zjistit vyhlášení všech dotací nelze,
to nestíhají ani větší radnice s větším počtem pracovníků.
Co se týče evropských dotací, nacházíme se v zajímavé situaci. V letošním roce
jsme už měli podávat žádosti, případně začít čerpat peníze vážící se k novému
programovému období, které končí v roce 2027. Česká republika však stále nemá
uzavřeny všechny rozhovory s patřičnými orgány EU, tedy není ani vše schváleno
tak, aby se v Česku mohly jednotlivé programy bez problémů rozběhnout. Víme
pouze obecné zaměření programů, konkrétní výzvy s podmínkami a výškou
přidělených financí však neznáme. Kdy se situace změní, to nám nyní nikdo
neřekne. Doděláváme tak pouze projekty, na které máme peníze ještě z uplynulého
programového období, jde např. o zateplení budovy Technických služeb Železného
Brodu nebo novou fasádu radnice.
Pořád ještě čerpáme peníze z národních programů, například na veřejná
osvětlení, na úpravu sídlišť, rekonstrukci sokolovny. Snažíme se rovněž využít
potenciál dotací přes místní akční skupinu, ať jsou to například chodníky nebo
školní vybavení. Do této skupiny lze také zařadit krajské dotace, bez nichž bychom
si určitě nedovedli představit třeba podporu práce hasičů na všech úrovních.
Existují rovněž dotační tituly různých nadací a spolků, ovšem s velmi omezeným
přístupem a využitím, se jedná například o rozsvěcení vánočního stromu.
Město Železný Brod však není pouze příjemcem dotací, samo má tři dotační
programy, v jejichž rámci poskytuje omezené finanční prostředky. V roce 2021 bylo
takto Zastupitelstvem města nebo Radou města rozděleno 2 225 000 Kč do různých
oblastí života v našem městě. Snažíme se tak spolkům i fyzickým osobám pomoci
v jejich činnosti, přestože jsme si vědomi, že by si leckdy zasloužili více. Je ale
třeba říci, že přesto poskytujeme více než některá jiná, dokonce větší města.
Často se zapomíná na to, že nelze bezhlavě brát dotaci za dotaci. Až na výjimky je
potřeba napřed vše zaplatit z městského rozpočtu a teprve pak přijdou očekávané
peníze, ovšem někdy také se značným zpožděním. Mezitím je ale nutné platit jiné
platby, které pokrývá městský rozpočet. Přesto vás chceme ujistit, že problematiku
dotací budeme i nadále sledovat a pokoušet se tak získat peníze pro Železný Brod
z dotačních zdrojů. Nemáme v úmyslu pro rok 2022 zrušit městské dotace a nadále
je v nějaké rozumné míře poskytovat našim žadatelům.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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Mgr. František Lufinka, starosta

radnice informuje
Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod z 22. zasedání
konaného dne 20. 9. 2021
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program 22. zasedání ZM v předloženém znění a bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení z 20 a 21. zasedání
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 5/2021/ZM
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 112 500 Kč Římskokatolické farnosti děkanství
Železný Brod, IČO 43256848 na obnovu střechy fary v Železném Brodě a schvaluje
uzavření smlouvy
volí do funkce přísedící Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pro čtyřleté
funkční období paní Jaroslavu Skovalčinskou
bere na vědomí rozúčtování nákladů za odpady za rok 2020
bere na vědomí informace o možnostech řešení situace okolo ZUŠ
bere na vědomí informaci o probíhající aktualizaci Programu rozvoje města
bere na vědomí informaci o možnostech rozvoje MP Železný Brod
bere na vědomí informace o projektu „Spojeno sklem!“
schvaluje směnu pozemku parc. č. 1715/3 o výměře 32 m2 za pozemek parc.
č. 1712/3 o výměře 28 m2, vše v k. ú. Železný Brod, bez dalšího finančního vyrovnání
a schvaluje uzavření kupní a směnné smlouvy
schvaluje směnu pozemku parc. č. 3270/2 o výměře 5 m2 a části pozemku parc.
č. 3270/1 o výměře 5 m2 vše v k. ú. Železný Brod, bez dalšího finančního vyrovnání;
náklady na směnu pozemků ponese GasNet, s. r. o. a schvaluje uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí směnné
schvaluje dar LB kraji, IČO 70891508, ve správě Krajské správy silnic LB kraje,
IČO 70946078, pozemek parc. č. 3257/2 o velikosti 36 m2 v k. ú. Železný Brod
a schvaluje přijetí daru pozemku parc. č. 3288/12 o velikosti 59 m2 a pozemku parc.
č. 3288/13 o velikosti 526 m2, vše v k. ú. Železný Brod a schvaluje zřízení služebnosti
ve prospěch LB kraje, IČO 70891508, ve smyslu strpět umístění a provozování
stavby výustích objektů za účelem údržby a oprav na částech pozemků parc.
č. 3288/5, 3336, 3337, 3338 o celkové velikosti 127,94 m2 v k. ú. Železný Brod, za
cenu 10 000 Kč a odkládá odkoupení pozemku parc. č. 3288/11 o velikosti 504 m2
v k. ú. Železný Brod, do doby stanovení kupní ceny
schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. 48/2021-36210/Mar mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, za účelem
zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemek parc. č. 3231/1 v k. ú. Železný
Brod
schvaluje odkoupení ½ z celku části pozemku pč. 3049/1 o výměře 13,5 m2
v k. ú. Železný Brod za cenu 14 850 Kč a schvaluje uzavření kupní smlouvy
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schvaluje prodej části pozemku pč. 996/7 v k. ú. Železný Brod o výměře 36 m2
za cenu 1 341 Kč/m2 (osvobozeno od DPH) tj. 48 276 Kč, kupující uhradí náklady
spojené s převodem nemovitosti
schvaluje cenu části pozemku parc. č. 1497/2 v k. ú. Železný Brod ve výši 300 Kč
za 1 m2 (osvobozeno od DPH)
schvaluje uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem bude převod vlastnictví
pozemku p. č. 48/2 – zahrada o výměře 2 818 m2 v k. ú. Chlístov za kupní cenu ve
výši 2 351 991 Kč (vč. DPH 21 %)
schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 1160/8, 1149/1, 1160/9, 959/1, 960 vše
v k. ú. Železný Brod a schvaluje podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku
na uzavření kupních smluv na pozemky v lokalitě „Těpeřská stráň“ a podmínky
prodeje

Usnesení Rady města Železný Brod ze 48. zasedání
konaného dne 29. 9. 2021
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 48. schůze RM v předloženém znění a bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení ze 47. schůze RM
schvaluje plán inventur pro rok 2021 a schvaluje jmenování likvidační komise pro
období 10/2021–09/2022 a schvaluje jmenování komisí pro zajištění inventarizace
za rok 2021
neschvaluje snížení ročního nájmu za užívání venkovní zdi objektu čp. 589
v Železném Brodě reklamním billboardem na 10 000 Kč + 21 % DPH, celkem tedy
12 100 Kč, na rok 2021 společnosti REAPRESS, s. r. o., z důvodu krizových opatření
COVID-19
schvaluje Komunitní plán sociálních služeb Železnobrodska na období 2018
–2023 – Akční plán na rok 2021 a na rok 2022
schvaluje zrušení veřejné zakázky v režimu zjednodušeného podlimitního řízení
na „Nákup zemního plynu pro Město Železný Brod“ formou elektronické aukce
schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo mezi Městem Železný Brod,
IČO 00262633 a fi L a P stavební, s. r. o., IČO 63906236, který upravuje konečnou
cenu díla na 1 979 406,06 Kč vč. DPH
schvaluje nový ceník palivového dřeva
souhlasí s udělením výjimky dle článku IX. směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy
pro zadávání zakázek a veřejných zakázek v případě zakázky na zhotovení fasády
toalet a přístřešku v areálu bývalého Exathermu a souhlasí s uzavřením smlouvy se
zhotovitelem Stavby MH, s. r. o., IČO 09185500, za cenu 411 141,55 Kč bez DPH
schvaluje Dodatek smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi
Asekol, a. s., IČO 27373231 a Městem Železný Brod
schvaluje zrušení výběrového řízení, vypsaného v rámci projektu „Pořízení
automobilu pro DPS Železný Brod“, z důvodu neobdržení dotace od Ministerstva
práce a sociálních věcí
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souhlasí s přijetím sponzorského daru ve výši 4 000 Kč od pana V. Jarolímka, pro
MŠ Koníček Železný Brod; finanční prostředky budou použity na nákup hraček
a didaktických pomůcek
souhlasí s přihlášením osoby k trvalému pobytu na adresu Jiráskovo nábřeží
717, Železný Brod
neschvaluje udělení výjimky ze Směrnice města Železného Brodu pro přidělování
a pronajímání bytů ve vlastnictví města dle čl. 7, bod 4 písm. b)
bere na vědomí zprávu z jednání bytové komise ze dne 15. 9. 2021
schvaluje přidělení bytů v Žel. Brodě: 1) č. 36 o vel. 3+1, Vaněčkova 408, nájemné
83 Kč/m2, 2) č. 9 o vel. 3+1, Bzí 148, nájemné 115 Kč/m2, 3) č. 29 o vel. 2+1, Vaněčkova
407, nájemné 115 Kč/m2, 4) č. 20 o vel. 2+1, Jiráskovo nábřeží 715, nájemné 92 Kč/m2,
5) č. 4 o vel. 1+1, Vaněčkova 341, nájemné 60 Kč/m2

Kancelář tajemníka – krizové řízení
Aktualizace povodňových karet
Vážení spoluobčané, v rámci projektu budou v Digitálním povodňovém plánu
(DPP) města Železný Brod aktualizována, případně doplněna data, která se týkají
ochrany obyvatelstva. Jedná se o neveřejnou část DPP, která je určena pouze
pro využití IZS a složek na ochranu obyvatelstva. V souvislosti s aktualizací DPP
vyplňujeme tzv. povodňové karty, do kterých uvádíme telefonní kontakt (e-mail)
na vlastníka nemovitosti nebo kontakt na osobu, která v nemovitosti trvale žije
a několik dalších údajů: např. kolik osob zde žije, osoby starší 60 let, osoby do
10 let, osoby imobilní...
Tímto tedy oslovujeme vás, kteří vlastníte nemovitost nebo trvale žijete
v povodňových částech města Železný Brod a máte-li zájem, dostavte se na
TIC Železný Brod (budova radnice „A“), kde s vámi tuto povodňovou kartu ochotně
vyplní.
Mgr. Opočenská Ludmila, Kancelář tajemníka – krizové řízení

Odbor sociálních věcí
Vánoční posezení dříve narozených
Město Železný Brod společně s naším odborem sociálních věcí si vás dovoluje
pozvat na předvánoční posezení spojené s drobným pohoštěním a programem.
Akce se uskuteční ve středu 22. prosince 2021 od 15 hodin v restauraci Sport
(ul. Masarykova – sokolovna) v Železném Brodě.
Přijďte si posedět, popovídat, zavzpomínat, zatančit, dobře se pobavit,
a především načerpat vánoční atmosféru.
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Domov s pečovatelskou službou Železný Brod
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 v DPS Železný Brod (ul. Obránců míru) uskuteční 9. 11. a 14. 12.
vždy od 10 hodin. Dobrou náladu a tužku s sebou.

Ohlédnutí za přednáškou pro pečující
Dne 21. září proběhla v DPS Železný Brod přednáška věnována práci s pečujícími,
na které se sešla zajímavá skupina lidí – bývalá pečující, současná pečující a lidé,
kteří pravidelně navštěvují Hrátky s pamětí. Ze zvědavosti přišli i dva náhodní
obyvatelé DPS.
Opět se mi potvrdilo, jaký mají lidé rozhled a jak je pro mnohé důležité mít toho
o koho pečují doma! Zazněly rozdíly v péči, velmi špatné zkušenosti z následné
péče a naopak dobré zkušenosti z domovů pro seniory. Tuto otázku pošlu
k zamyšlení do povolaných rukou.
Děkuji za příjemné chvíle, za dobré podněty a kvalitní diskusi.
za Unii pečujících Zdeněk Choura

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Prodej pozemků v lokalitě „Těpeřská stráň“
Město Železný Brod vyhlašuje veřejnou soutěž na prodej pozemků v lokalitě
Těpeřská stráň. Předmětem prodeje jsou tyto pozemky ve výlučném vlastnictví
města Železný Brod: 1) p. p. č. 960 o výměře 810 m2, zahrada, 2) p. p. č. 959/1
o výměře 800 m2, trvalý travní porost, 3) p. p. č. 1160/1 o výměře 814 m2, zahrada,
4) p. p. č. 1160/8 o výměře 842 m2, zahrada, 5) p. p. č. 1160/9 o výměře 802 m2,
zahrada vše v k. ú. Železný Brod, zapsáno na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou.
Předmětem veřejné soutěže je výběr nejvhodnější nabídky na uzavření
pěti kupních smluv na pět pozemků ve vlastnictví vyhlašovatele. Záměrem
vyhlašovatele je, aby předmětné pozemky byly po prodeji realizovaném na základě
této veřejné soutěže využity výhradně k výstavbě rodinných domů, a aby tyto domy
byly využívány k trvalému rodinnému bydlení.
Znění podmínek veřejné soutěže a více informací naleznete na webových
stránkách města.
Iveta Polejová, referent OÚP a RR
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Odbor životního prostředí
Otevírací doba sběrného dvoru v listopadu: pondělí, středa, pátek: 9–16 hodin;
úterý, čtvrtek: 9–14 hodin a sobota: 9–12 hodin. Upozorňujeme občany, že ve středu
17. 11. bude s ohledem na státní svátek zavřeno.

Povolení ke kácení dřevin – kdy a jak žádat
Jelikož se blíží období roku, ve kterém zpravidla dochází ke kácení dřevin rostoucích
mimo les, ráda bych vás informovala, jak postupovat v případě, kdybyste chtěli
nějakou dřevinu pokácet a k jakým změnám došlo v legislativě, která se týká
povolování kácení.
Kdy je potřeba žádat
Povolení ke kácení dřevin podle zákona o ochraně přírody a krajiny se týká pouze
stromů a keřů, které rostou na pozemcích mimo lesní půdní fond. V případě, že
dřevina roste na pozemku, který je v katastru nemovitostí vedený jako „pozemek
určený k plnění funkcí lesa“, postupuje se podle lesního zákona; ve všech ostatních
případech se postupuje podle zákona o ochraně přírody a krajiny.
Povolení ke kácení dřevin je potřeba pro dřeviny, které mají obvod kmene 80 cm
a více (nebo průměr nad 25,5 cm) ve výšce 130 cm nad zemí. Povolení je také
potřeba pro zapojený porost dřevin s celkovou plochou nad 40 m2. Takže je nutné
žádat i v případě kácení keřů nebo menších stromů, pokud tvoří zapojený porost
o ploše nad 40 m2. Žádat o povolení ke kácení dřevin můžete v průběhu celého
roku.
Kdy není potřeba žádat
Žádat o povolení ke kácení dřevin není potřeba, pokud se jedná o ovocné dřeviny
rostoucí v zastavěném území na pozemcích, které jsou v katastru nemovitostí
vedeny jako „zahrada“ nebo „zastavěná plocha a nádvoří“ (pozor na nesoulad
skutečného stavu pozemku a zápisu v katastru nemovitostí; často dochází
k situaci, kdy zahrada u rodinného domu je v katastru zapsána jako trvalý travní
porost, takže povolení je potřeba i ke kácení ovocných dřevin). Povolení také není
třeba, jedná-li se o dřeviny s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí pod 80 cm
nebo o zapojený porost dřevin s plochou menší než 40 m2.
Kdo může žádat
Žádat o povolení kácení dřevin může pouze vlastník (případně vlastníci)
dřeviny nebo nájemce s písemným souhlasem vlastníka. Pokud nejste ani jedno
a potřebujete pokácet nějakou dřevinu, je třeba se obrátit nejprve na vlastníka,
který se poté může obrátit na orgán ochrany přírody se žádostí.
Kde se žádost podává
Žádost se podává na obecní případně městský úřad obce, v jejímž území se dřevina
nachází. Pokud se například dřevina nachází v k. ú. Jirkov u Železného Brodu,
podává se žádost na MěÚ Železný Brod. V případě k. ú. Skuhrov u Železného Brodu
se žádost podává na Obecní úřad Skuhrov. Pokud se dřevina zároveň nachází
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v území CHKO Český ráj, tak je příslušným orgánem k povolení kácení Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český ráj.
Co je potřeba k žádosti doložit
K žádosti je nejvhodnější použít formulář, který najdete na webových stránkách
Města Železný Brod, ve kterém jsou potřebné náležitosti uvedeny. Zejména je
třeba uvést komu je žádost směřována, kdo ji podává, označit katastrální území
a parcelu, na které se dřevina nachází, stručně popsat umístění dřevin a doložit
situační zákres, specifikovat dřeviny, které mají být káceny, zejména druhy,
popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí,
pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést
výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení
dřevin, nakonec je potřeba uvést důvod kácení.
Kdy kácet
Období kácení stanovuje orgán ochrany přírody ve vydaném rozhodnutí a zpravidla
ho omezuje na období vegetačního klidu. Toto období není v zákoně stanoveno,
ale orgán ochrany přírody vychází z metodického pokynu MŽP, který doporučuje
stanovovat období vegetačního klidu od 1. listopadu do 31. března s ohledem na
místní klimatické podmínky.
I když by dřeviny, které vlastník hodlá pokácet, nepodléhaly povolení orgánu
ochrany přírody, je dobré vyhnout se kácení od konce března do konce července
až srpna, neboť v tomto období probíhá hnízdění mnoha druhů ptáků vázaných na
křoviny a stromy a mohlo by tak dojít k jejich usmrcování, což je nejen neetické,
ale také v rozporu se zákonem. Odhalit ze země např. hnízda drobných pěvců je
často velmi obtížné až nemožné, proto je lépe s kácením počkat a nespoléhat na to,
že byl strom „zkontrolován“.
V případě jakýchkoli dotazů se na mne neváhejte obrátit telefonicky, mailem
nebo osobně.
Bc. Veronika Hlavová, referentka OŽP

Africký mor prasat
ASF je vysoce nakažlivé onemocnění postihující domácí a divoká prasata. Toto
onemocnění je pro člověka neškodné, avšak pro prasata je obvykle smrtelné.
V Evropě od roku 2016 do června 2020 na africký mor prasat zemřelo 1,3 milionu
zvířat. V současné době na toto onemocnění neexistuje žádná vakcína ani lék.
Klíčem k zastavení ničivého onemocnění je prevence, detekce a hlášení.
Africký mor se přenáší přímým kontaktem mezi infikovanými zvířaty, nepřímým
kontaktem – požitím kontaminovaných potravin (potravinový odpad, krmivo nebo
odpadky), infikovanými klíšťaty nebo kontaktem s kontaminovaným vybavením,
např.: s oblečením, zemědělským vybavením či vozidly.
Šíření zastavíme používáním čistého oblečení, dezinfikováním používaného vybavení,
zabráněním kontaktu s divokými prasaty a používáním pouze ověřeného krmiva.
Veškeré podezřelé případy je nutné neprodleně hlásit veterináři.
Ing. Lukáš Staněk, OŽP
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Policie české republiky, obvodní oddělení železný Brod
V neděli 12. 9. proběhla na Železnobrodsku policejní akce zaměřená na
motocyklisty. S ohledem na zvýšený nárůst dopravních nehod s účastí
řidičů motocyklů v poslední době, mnohdy s vážnými následky, se
policisté zaměřili opět na tuto skupinu účastníků silničního provozu.
Akce proběhla na oblíbeném úseku řidičů motocyklů, na silnici I. třídy mezi
Železným Brodem a Loužnicí. Do akce byla nasazena více jak desítka dopravních
policistů, kdy bylo zjištěno celkem 29 dopravních přestupků, za které byly uloženy
pokuty příkazem na místě. Jeden přestupek byl oznámen k řešení příslušnému
správnímu orgánu. Mezi nejčastější prohřešky patřilo porušování nejvyšší
povolené rychlosti a přejíždění plné souvislé čáry.
Dne 21. 9. proběhl v nové knihovně v Železném Brodě seminář určený pro seniory
na téma Senioři braňte se! Seminář se zaměřoval na ochranu seniorů před
specifickými druhy protiprávního jednání, spočívající v uplatňování nekalých
a podvodných praktik ze strany prodejců. Seminářem seniory provedlo Sdružení
pro obranu spotřebitelů ve spolupráci s PČR.
prap. Eliška Havrdová, okrskář města

Městská policie v železném brodě
V Železném Brodě funguje již 27 let a za období jejího fungování v našem městě se
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.

Strážníkem měsíce listopadu je Zdeněk Sochor
Co vás přivedlo k práci u policie? K práci u městské
policie mě přivedla tak trochu náhoda. Vlivem pandemie
korona viru jsem přišel o práci skláře, kterou jsem vykonával
od svých 18ti let po ukončení studia na SUPŠ sklářské tady
v Železném Brodě. Začal jsem přemýšlet nad jinou prací
a v tu dobu zrovna v Železnobrodském zpravodaji vyšlo
oznámení o náboru strážníků. Nabídka této práce mě zaujala,
podmínkám a požadavkům náboru jsem vyhovoval, řekl si:
„Proč to nezkusit“ a podal přihlášku k výběrovému řízení.
Poté prošel školicím střediskem pro strážníky v Neratovicích
a po složení závěrečných zkoušek a splnění všech zákonných podmínek byl
v dubnu letošního roku přijat.
Jaký veselý zážitek jsem během své práce zažil? Jelikož tuhle práci nevykonávám
příliš dlouho, tak těch zážitků mám oproti kolegům zatím málo. Občas je i nějaký
zážitek lehce úsměvný, ale to je spíše výjimka. U tohoto povolání veselých zážitků
moc nebývá.
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radnice informuje
Co rád dělám ve volném čase? Jsem členem místní rybářské organizace, takže
ve volném čase aktivně rybařím a trávím ho pokud možno u vody. Příležitostně
se ještě věnuji i práci se sklem, kterou také nechci úplně opustit. Za nepříznivého
počasí se rád podívám na nějaký dobrý film nebo něco uvařím a občas mě někdo
známý vytáhne na pivo.
V září MP zaznamenala celkem 495 událostí, z toho bylo 67 oznámení, z nichž
14 si vyžádalo další šetření, u 28 musel být proveden okamžitý výjezd. K daným
událostem provedla MP 128 právních úkonů, 13 z nich byly přestupky, šest
případů bylo řešeno ve spolupráci s PČR. V souvislosti se svou činností strážníci
zkontrolovali 56 osob. Strážníci zasahovali u čtyř dopravních nehod. Ve zbytku
případů se jednalo o žádosti o pomoc nebo o případy, které nemají trestněprávní
charakter.
sstr. Pavel Hriník, velitel MP
Nepřetržitá pomoc Městské policie Železný Brod je poskytována na mob.
602 646 188.

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 listopadu je otevřeno po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin, so 9–16 hodin
a státní svátek 17. 11.: 9–12 hodin.

Připomínáme – opakujeme!
1. V Železnobrodském zpravodaji zjistíte spoustu novinek a informací z našeho
města – přečtený zpravodaj (výhradně aktuální číslo) můžete vracet na TIC Železný
Brod, předáme ho dalším zájemcům z okolních obcí a měst. Čtěte zpravodaj celý,
ne pouze některé jeho části. Uvidíte, že objevíte informace, které rozšíří vaše
obzory!
2. Na TIC (Turistické informační centrum) nabízíme: kopírování a tisk barevný
i černobílý do max. velikost A3, scan, kroužkovou vazbu, laminování ad.
3. Již bezmála dva roky zajišťujeme výlepovou službu po našem městě. Výlep
probíhá pouze jednou týdně, a to v pondělí v časných ranních hodinách. Pokud
chcete mít své plakáty vylepeny, je nutné dodat je nejpozději v pátek předešlý
týden do 12 hodin.
4. Smuteční oznámí se vylepuje zdarma v den, kdy je na TIC doručeno.
5. Kulturní akce prozatím stále nehlásíme městským rozhlasem, protože z důvodu
zateplování budovy radnice byl hlavní vysílač odpojen. Po odstranění lešení se
k hlášení opět vrátíme.
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6. Zajištujeme službu předprodeje vstupenek, a to nejen na naše divadelní
představení a MET operu v kině Jitřenka Semily, ale i přes portál e-vstupenka.cz
na akce v okolí. Do KC Kina se vstupenky v předprodeji neprodávají.
7. Od listopadu bude u nás opět v provozu suvenýrový obchůdek s bižuterií
a dalšími rukodělnými výrobky místních.
8. Pro svůj volný čas zde seženete spoustu propagačních materiálů, map
a turistických letáčků.
9. Zdarma u nás získáte přehled ordinačních hodin lékařů.
10. Bezplatně vám rádi vyhledáme spoje jízdních řádů. Tištěné jízdní řády
společnosti Korid Liberec budou v prodeji od prosince. Místní výpisy z jízdních
řádů netiskneme již přes osm let. Děkujeme za pochopení.
Přijít k nám můžete pro radu, pomoc, službu či pouze pro úsměv...
Alena, Lucka, Verča, Andělka a Bety, pracovnice TIC Železný Brod

Další kulturní akce
MALTA
„Ostrov zcela výjimečný svojí polohou a pestrou historií,
megalitické stavby starší než pyramidy, podzemní
Hypogeum, mohutná obranná opevnění měst
a přístavů, katedrály, které vybudovali Maltézští rytíři.“
To vše uvidíte na fotografiích a o tom všem se podrobně
dozvíte od cestovatele pana Václava Vebra v pondělí
8. listopadu od 18 hodin v KC Kino Železný Brod.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL JAZZ POD KOZÁKOVEM 2021
KC GOLF Semily, 12. – 13. listopad 2021

Vážení čtenáři, dovolte nám pozvat vás na jubilejní 35. ročník Mezinárodního
festivalu JAZZ POD KOZÁKOVEM. Ač má festival v názvu slovo „jazz“, svojí
dramaturgií již dávno hranice jazzu překročil. Nevěříte? Tak přijeďte do Semil
a přesvědčte se sami! S celým realizačním týmem se na vás budeme těšit.
Program:
12. 11. od 19 hodin – Big Band večer: Novinkou letošního ročníku vás provede
herečka Nikola Bartošová, které bude zdatně sekundovat Jazztet ZUŠ Jablonec
nad Nisou. V rámci večera se můžete těšit na tanečnice ze
ZUŠ Semily a polskou jazzovou zpěvačku Marcelinu Bienkiewicz.
12. 11. od 20.30 hodin – Jazz Club party: Klubovou party
v prostředí bývalé restaurace KC Golf zahájí britský muzikant
Justin Lavash. Druhým vystupujícím bude zpěvačka Tonya
Graves s kapelou.
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13. 11. od 19 hodin – Slavnostní večer: Těšit se můžete na Orchestr Vladimíra
Jánského, Jana Spáleného & ASPM, Blues Friends a finalistu soutěže Krokus Jazz
Festiwal. V průběhu večera bude pro návštěvníky připravena degustace vín od
vinného sklepa U Stébenky.
Více informací a vstupenky získáte na www.jazzpodkozakovem.cz.

VÁNOČNÍ TRHY S ROZSVÍCENÍM VÁNOČNÍHO STROMU
V sobotu 27. listopadu od 10 hodin se náměstí 3. května v Železném Brodě zaplní
stánky z nejrůznějším vánočním sortimentem. Přijďte se naladit na vánoční
atmosféru a zakoupit si zimní dekorace nejen od místních škol a neziskových
organizací. Kulturní program bude od 10.30 hodin začínat vystoupením
smyčcového souboru VIVACE ze Železného Brodu. V programu dále vystoupí
smyčcové duo YELLOW, Brass Kvintet, taneční studio Aisha z Liberce a další.
V 16 hodin bude celá akce zakončena rozsvícením vánočního stromu.
Touto cestou vyzýváme všechny zájemce i neziskové organizace našeho města
mající zájem o stánkové místo, aby se neprodleně hlásili na mob.: 602 716 133
u p. Chvalinové. Děkujeme.
Vánoční strom, který v letošním roce ozdobí naše náměstí je ze Zásadské zahrady
od pana Radka Horny. Touto cestou mu velice děkujeme za bezmála osm metrů
vysokou krásnou jedli. Strom se bude instalovat v týdnu od 22. listopadu – pro
náhodné chodce je to vždy veliká podívaná. Třeba i vy budete mít zrovna cestu
kolem...

MĚSTSKÉ DIVADLO ŽELEZNÝ BROD
Předprodej a rezervace vstupenek na podzimní divadelní sezónu probíhá
v TIC Železný Brod.

Připravena jsou tato představení
9. 11. od 19 hodin Cabotine Brass (15. pokračování cyklu ZUŠka představuje)
–Tóny pestré hudby v podání mladých žesťařů z České filharmonie a z Akademie
múzických umění v Praze. Můžete se těšit na sólové i komorní skladby nejrůznějších
období i žánrů. Vstupné dobrovolné.
20. 11. od 19 hodin Eliška Kateřina (DS Tyl Železný Brod) – Ve hře vystoupí Milena
Procházková jako chůva Veronika, Štěpánka Borovičková jako Eliška Kateřina
Smiřická, Kateřina Hartlová jako Markéta Salomena Smiřická, Ladislav Ouhrabka
jako Albrecht Smiřický, Jáchym Kořenský jako Jindřich Smiřický, Libor Bryknar
jako Michal a Ota z Vartemberka, Jakub Rám jako Dominik, Veronika Svobodová
jako Jelena a Olda Hudský jako Jindřich Slavata z Chlumu. Režíruje Tomáš Kesner
a Milena Procházková, světla a zvuk. Mirek Hanka. Vstupné 80 Kč.
23. 11. od 19 hodin Ve stodole u slepic (Nakafráno, Turnov) – Teátrnovela – divadelní
žánr, který je první vlaštovkou svého druhu. Divák se stane svědkem toho, jak jde
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čas, jak pevná jsou rodinná pouta, a že život není jen procházka růžovou zahradou.
Takový příběh se může stát i ve vaší ulici. Vstupné 200 Kč.
3. 12. od 18 hodin Vánoční koncert Broďanky a Tanečního orchestru
ZUŠ Železný Brod – zazní vánoční písně a melodie v podání dechové hudby
Broďanka a Tanečního orchestru ZUŠ Železný Brod. Vstupné 50 Kč.
11.12. od 16 hodin Ženich pro čertici (DS Tyl Železný Brod) Vstupné 50 Kč.
18. 12. od 19 hodin Přítelkyně – premiéra (Helena Mališová a Eva Malá, režie:
Otmar Brancuzsky)

Pronájem divadla
15. 11. od 19 hodin Můžem i s mužem (VIP Art Company, z. s.) – Vtipná autorská
feérie Vandy Hybnerové, Kateřiny Kairy Hrachovcové, Jitky Sedláčkové a Dáši
Zázvůrkové. Vstupné 390 Kč.
15. 12. od 19 hodin Láska a párečky (VIP Art Company, z. s.) – Komedie, kde
excelují Jan Révai, Karel Zima, Jarmil Škrvna, Ernesto Čekan a Kateřina Janečková.
Vstupné 350 Kč.

inzerce

Čištění Pospíšil – čištění pohovek, koberců, matrací, čalouněného nábytku,
kůže a interiérů vozidel – 725 852 868, www.cistenipospisil.cz
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MĚSTSKÁ GALERIE VLAsTIMILA RADY ŽELEZNÝ BROD
Stálou expozici i krátkodobou výstavu můžete v listopadu
navštívit od pondělí do soboty vždy v čase 9–16 hodin. Ve
středu 17. 11. otevřeno pouze v čase 9–12 hodin.
Do 28. 11. můžete na výstavě Brodec – obrázky z historie
městské čtvrti z fotografií, map a dalších dokumentů zjistit,
jak fungovala původní vápenka a jak v průběhu let vznikalo
sídliště Na Vápence.

ANDĚLSKÁ VÁNOČNÍ VÝSTAVA
termín: 4. 12. 2021 – 9. 1. 2022,
bez vernisáže

Obrazy andělů od malířky Simony Karlovcové
budou doplněny skleněnými betlémy a anděly
z různých materiálů. Na výstavě na vás dýchne ta
pravá vánoční atmosféra.
V rámci výstavy budou v termínu: 7., 9., 14.,
16. a 21. 12. probíhat výtvarné workshopy
zaměřeny na sklářskou techniku (malovaní na
sklo, výroba korálkových přáníček...). Workshopy
pod vedením zkušených lektorů se vždy uskuteční
v čase od 10 do 16 hodin.

VÝSTAVA SALON VIII
termín: 15. 1. – 27. 2. 2022, vernisáž 14. 1. od 17 hodin

Pokračování úspěšného výstavního formátu SALON se blíží. V termínu 15. 1.–27. 2.
nás čeká jeho již osmé pokračování! K výstavě jsou zváni všichni kreativní jedinci,
kteří si věří a jsou ochotni vystavit obraz, grafiku, kresbu, fotografii, plastiku či jiný
umělecký artefakt.
Zájemci o účast si mohou registrační formulář s podmínkami pro účast volně
stáhnout na www.zeleznybrod.cz v sekci galerie nebo si ho vyzvednout osobně na
TIC Železný Brod. Přihlášky jsou přijímány do 13. 12. 2021 na TIC Železný Brod
nebo e-mailem na galerie@zelbrod.cz, díla pro potřeby výstavy budou přijímána
na TIC Železný Brod v termínu: 3.–8. 1. 2022.
Upozorňujeme, že díla, která jsou určená pro zavěšení, musí být opatřena na
zadní straně háčkem nebo okem. Bez této úpravy nebo po výše stanoveném
termínu nebudou díla do výstavy přijímána.
MgA. Martin Hlubuček
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Vážené čtenářky a čtenáři,
ani v listopadu nebude nouze o filmovou zábavu. Nejprve ale určitě potěším ty z vás,
kterým v říjnu utekla nejnovější bondovka Není čas zemřít. Vidět nejznámějšího
agenta 007 bude určitě ještě příležitost. To samé platí pro fanoušky Karla Gotta
a dokumentu nejen o jeho soukromí. Film Karel se v říjnu zasloužil o největší
návštěvnost v našem kině, repríza nás tedy nemine. Příznivci režiséra Ridleyho Scotta
se mohou těšit na jeho skvěle obsazenou novinku v žánru historického dramatu
Poslední souboj.V historii ještě zůstanu a srdečně tímto zvu všechny milovníky umění,
a to hlavně renesančního malířství na dokument o Raffaelu Santim. Nemine
nás ani další rozšíření filmového univerza MCU s novou skupinou superhrdinů
Eternals. Velkým zážitkem se ale určitě v listopadu stane životopisné drama
z prostředí sportovního. Nejen fanoušky tenisu totiž potěší film Král Richard:
Zrození šampiónek, ve kterém uvidíme Willa Smitha v roli otce legend Sereny
a Venus Williamsových a o jejich cestě k tomu, stát se světovými špičkami na
kurtech. Máme se na co těšit, tak rozhodně dorazte! Rezervace míst na veškerá
promítání probíhá na: info@kinobrod.cz.
Jan Jelínek, vedoucí KC Kina ŽB
V listopadu promítáme

KAREL

·

·

·

·

·

(ČR 2020) úterý 2. 11. od 19.30 hodin dokument repríza 100 Kč 133 min
Ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla Gotta nabízí nezvykle osobní až
intimní pohled na život slavného zpěváka.
hrají: Karel Gott ad., režie: Olga Malířová Špátová

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY

·

·

·

·

(ČR 2021) pátek 5. 11. od 19.30 hodin komedie premiérové kino 140 Kč
90 min. nevhodný do 12 let
Pro partnerské dvojice se smyslem pro humor, které po sobě chtějí spíš toužit, než
se láskou udusit nebo rovnou uškrtit. V příběhu není protagonistou tygr na útěku,
ale žena se sebeúctou.
hrají: Vojta Kotek, Lenka Vlasáková, Stanislav Majer, Jiří Bartoška ad., režie:
Radek Bajgar

·

KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH

·
·

·

(USA 2020) sobota 6. 11. od 15 hodin rodinný / komedie / dobrodružný
dětské kino 100 Kč 85 min.
Roztomilý oblíbený králičí lump Petr, Bea, Thomas a králíci jsou teď něco jako
rodina. Když Petr vezme do zaječích a odejde do světa, rozhodne se rodina dát
všechno v sázku, aby ho ve světě našla.
hrají: Elizabeth Debicki, Margot Robbie, James Corde ad., režie: Will Gluck

·
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·

POSLEDNÍ SOUBOJ

·
·

·

(USA 2021) sobota 6. 11. od 19.30 hodin historické drama premiérové kino
120 Kč 152 min. nepřístupný do 12 let v původním znění s českými titulky
Ze dvou přátel se stanou rivalové poté co je manželka jednoho z nich, údajně
druhým napadena. Jak bránit čest své ženy, když výsledkem je duel s tím nejvyšším
rizikem – smrtí.
hrají: Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer, Ben Affleck ad., režie: Ridley
Scott

·

·

MALTA

·

·

pondělí 8. 11. od 18 hodin cestovatelská přednáška 50 Kč
Ostrov zcela výjimečný svojí polohou a pestrou historií vám představí cestovatel
Václav Vebr.

MILUJ SVÉHO ROBOTA

·

·

(Německo 2021) úterý 9. 11. od 19.30 hodin komedie / romantický / sci-fi
dobré kino 110 Kč 102 min. nepřístupný do 15 let v původním znění
s českými titulky
Příběh o otázkách lásky, touhy a o tom, co dělá člověka člověkem. Vědkyně
Alma je přesvědčena, aby se zúčastnila experimentu, a to po dobu tří týdnů žít
s humanoidním robotem.
hrají: Dan Stevens, Maren Eggert, Sandra Hüller ad., režie: Maria Schrader

·

·

·

·

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

·

·

·

·

(ČR 2021) pátek 12. 11. od 19.30 hodin komedie premiérové kino 130 Kč
109 min.
Rozkmotřená rodina se znovu a znovu snaží usmířit. Dostane ještě jednu šanci?
hrají: Richard Krajčo, Jaroslav Dušek, Eva Holubová ad., režie: Marta Ferencová

SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ

·
·

·

(JAR 2021) sobota 13. 11. od 15 hodin animovaný / komedie / dobrodružný
dětské kino 120 Kč.
Tuleň Quinn už má plné zuby žraločích nájezdů na svou vesnici. Pomůže mu v boji
proti nim speciální tulení jednotka?
režie: Greig Cameron
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NENÍ ČAS ZEMŘÍT

·

·

·

·

(USA, UK 2020) sobota 13. 11. od 19.30 hodin akční thriller repríza 120 Kč
163 min. nepřístupný do 15 let v původním znění s českými titulky
James Bond, agent 007, je povolán na další misi, tentokrát se jedná o záchranu
uneseného vědce...
hrají: Daniel Craig, Ana de Armas, ad., režie: Cary Joji Fukunaga

·

·

JEDINĚ TEREZA

·

·

·

(ČR 2021) úterý 16. 11. od 11.30 hodin romantická komedie seniorské kino
60 Kč 102 min.
Příběh vztahu dvou lidí, který se ocitl v tom nejkritičtějším bodě – těsně před
rozpadem.
hrají: Igor Orozovič, Veronika Khek Kubařová ad., režie: Jaroslav Fuit

·

RAFFAEL – MLADÝ GÉNIUS

·

·

·

·

(Itálie 2020) úterý 16. 11. od 19.30 hodin dokument dobré kino 100 Kč
82 min. v původním znění s českými titulky
Osobnost významného renesančního malíře se nachází zejména v jeho působivých
portrétech žen. Film při příležitosti 500 let od úmrtí Raffaela Santiho (1483–1520)
režie: Massimo Ferrari

·

POSLEDNÍ NOC V SOHO

·
·

·

(USA, UK 2021)
pátek 19. 11. od 19.30 hodin
drama / horor / thriller
premiérové kino 140 Kč 117 min. nepřístupný do 15 let v původním znění
s českými titulky
Dívku po příjezdu do Londýna začnou znepokojovat podivné noční vize, ve kterých
se vrací do 60. let a potkává tu okouzlující začínající zpěvačku, jejímuž kouzlu
podlehne i ona.
hrají: Anya Taylor-Joy, Thomasin Harcourt McKenzie ad., režie: Edgar Wright

·

·

·

VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ

·

·

(Francie 2021) sobota 20. 11. od 15 hodin rodinný / dobrodružný rodinné
kino 120 Kč 99 min. český dabing
V kanadské divočině svede osud dohromady mladou dívku s mláďaty dvou
obávaných šelem a dá vzniknout přátelství, které nemá obdoby.
hrají: Molly Kunz, Graham Greene ad., režie: Gilles de Maistre

·

·

·
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·

ETERNALS

·

·

(USA 2021) sobota 20. 11. od 19.30 hodin akční / dobrodružný premiérové
kino 130 Kč 158 min nevhodný do 12 let český dabing
Nový tým superhrdinů filmového vesmíru Studií Marvel. Epický příběh se odehrává
tisíce let a sleduje skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou nuceni vystoupit ze
stínů, aby se opětovně spojili proti nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům.
hrají: Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington ad., režie: Chloé Zhao

·

·

·

·

LÉKAŘI BEZ HRANIC

·

·

pondělí 22. 11. od 18 hodin cestovatelská přednáška 50 Kč
Promítání krátkých filmů společnosti Lékaři bez hranic, které představí jejich
poslání.
Směr: Válečná zóna (2012) 70 min.
Film vypráví o překážkách, které brání poskytování humanitární pomoci válečným
obětem.
režie: Peter Casaer a Eddie Gregoor
Not a Target (2016) 10 min.
Film upozorňující na to, že zdravotnická zařízení, pacienti ani zdravotníci
nesmějí být terčem útoku. I válka má svá pravidla. Bohužel, příliš často nejsou
respektovaná.
Otevřít oči (2019) 16 min.
Film sleduje výjimečnou cestu Qusaye Husseina za novým životem.

·

·

·

ZTRACENI V RÁJI

·

·

(ČR, Švýcarsko 2021) pátek 26. 11. od 19.30 hodin komedie / road movie
premiérové kino 130 Kč 75 min. česky a německy s českými titulky
Evžen se sice narodil a vyrostl ve Švýcarsku, ale protože byl vždy tak trochu bohém,
rozhodl se opustit tamější buržoazní svět a po třicítce se přestěhoval do Prahy,
odkud jeho otec naopak v roce 1968 emigroval.
hrají: Dominique Jann, Ivan Pokorný ad., režie: Fiona Ziegler

·

·

·

KRÁL RICHARD: ZROZENÍ ŠAMPIÓNEK

·

·

·

(USA 2021) sobota 27. 11. od 19.30 hodin životopisný / sportovní premiérové
kino 130 Kč 140 min. nevhodný do 12 let v původním znění s českými
titulky
Životopisné drama, natočené podle skutečného příběhu. Richard Williams, trenér
a otec světově proslulých tenistek Venus a Sereny, který má geniální plán...
hrají: Will Smith, Aunjanue Ellis, Saniyya Sydney ad., režie: Reinaldo Marcus
Green

·
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·

·

·

ENCANTO

·
·

·

(USA 2021) sobota 27. 11. od 15 hodin animovaný / rodinný / komedie
dětské kino 120 Kč 86 min.
Madrigalovi žijí v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolumbijských horách,
na podivuhodném a očarovaném místě, kde každé dítě v rodině má jedinečný dar
až na Mirabel.
režie: Jared Bush, Byron Howard

·

SOUSED

·
·

·

·

(Německo, USA 2021) úterý 30. 11. od 19.30 hodin komedie premiérové
kino 110 Kč 92 min v původním znění s českými titulky
Během zdánlivě náhodného setkání je filmová hvězda Daniel konfrontována
s Brunem, jedním z poražených po znovusjednocení a gentrifikaci.
hrají: Daniel Brühl, Peter Kurth, Aenne Schwarz ad., režie: Daniel Brühl

·

·

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

Ohlédnutí za Týdnem knihoven
Týden knihoven, který u nás, tak jako v jiných českých knihovnách, proběhl od
4. do 8. října, se tentokrát setkal s mimořádným ohlasem. Možnosti bezplatného
přihlášení využilo 67 nových čtenářů, mnoho čtenářů přivítalo také odpuštění
poplatků za upomínky v tomto týdnu.
Knihovna byla plná dění, procházeli jí studenti a žáci od SUPŠS přes ZŠ až po děti
z mateřských škol, maminky s dětmi, pro které byly připravené výtvarné dílničky,
i další zájemci, kteří se přišli jen tak podívat.
V pondělí 4. 10. jsme pozvali žáky 8. třídy ZŠ Školní a děti ze čtenářského klubu
a z družiny ZŠ Školní na komiksový workshop s Danielem Vydrou, v úterý 5. 10.
se konala zahajovací přednáška Virtuální univerzity 3. věku (další přednášky se
uskuteční vždy v úterý od 9 hodin v termínech: 2. 11., 16. 11., 30. 11. a 14. 12.), a ve
čtvrtek 6. 10. jsme přivítali děti z MŠ Koníček na hravém bookstartovním pořadu
PaedDr. Lenky Hřibové Malí zahradníci.
Na nejmenší „čtenáře“ se knihovna orientuje už několik let a přizpůsobuje jim
nabídku knížek i pořadů. V celostátním (i mezinárodním) projektu Bookstart jde
o vytváření vztahu ke knížkám a čtení od nejútlejšího věku dětí. Spolupracujeme
na něm s MŠ a s rodinami nejmenších dětí, kterým nabízíme dárkovou sadu
s pohádkovou knížkou, audioknihou ke stažení a metodickými materiály
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k předčítání nejmenším a čtenářský průkaz pro děti zdarma. Děkujeme MAS
Achát, respektive MAP Železnobrodsko II za finanční podporu tohoto projektu
i dalších aktivit čtenářské gramotnosti.
Děkujeme také všem, kdo využili v rámci Českých dnů proti rakovině ve dnech
29. 9.–1. 10. možnosti podpořit celostátní sbírku zakoupením kytičky v naší knihovně.
Samozřejmě vás rádi přivítáme v knihovně i v listopadu a dalších měsících vždy
v pravidelné otevírací době, tedy: od úterý do pátku v čase od 9 do 17.30 hodin.

Z nových knih pro dospělé čtenáře nabízíme
Agnes Martin-Lugand: Jak naladit štěstí – Z manželství galeristky Avy a veterináře
Xaviera se po dopravní nehodě vytratila láska. Zatímco on v nemocnici trpí
bolestmi a výčitkami, ona se pokouší jejich skomírající vztah zachránit...
Martina Viktorie Kopecká: Deník farářky – Boží cesty jsou nevyzpytatelné
a nekonvenční farářka o tom ví své. Většinu jejího života se nezdálo, že bude
aspirovat na službu v církvi – a přesto je dnes výraznou postavou Církve
československé husitské.
Alena Ježková: Ruce houslisty – Strhující příběh česko-německo-židovské rodiny
na pozadí událostí našich dějin 20. století.
Trénování paměti s lektorkou Jiřinou Ziklovou bude ve středu 10. listopadu a ve
středu 8. prosince vždy od 14 hodin v sále knihovny.
Stále také rozšiřujeme naši nabídku audioknih (novinky: Barrie: Petr Pan,
Walliams: Táta za všechny prachy, Matocha: Prašina) a interaktivních knížek pro
děti s mluvící Albi tužkou (novinky: Encyklopedie pro školáky, Naše tradice, Hravé
české dějiny aj.).
Dana Hudíková a Barbora Vymazalová

MĚSTSKÉ MUZEUM ŽELEZNÝ BROD
Návštěvní doba pro obě expozice v listopadu: sobota–neděle, 9–12 a 13–16 hodin.

Sklářská expozice
Zde jsou aktuálně k vidění výstavy Novinky ve sbírce skla a Letní sklářská dílna 2021.

Národopisná expozice
Zde bude od 6. listopadu k vidění výstava Železnobrodský Edward Kelly – Jiří
Plachý. Připomene herce, režiséra, divadelního pedagoga a železnobrodského
rodáka, kterého můžete znát např.: jako představitele anglického alchymisty
Edwarda Kellyho v dvoudílné historické komedii režiséra Martina Friče „Císařův
pekař – Pekařův císař“. Jiří Plachý st. sehrál řadu rolí na prknech smíchovského
20
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Švandova divadla, Divadla na Vinohradech i Národního divadla. Výstava potrvá do
27. února 2022.

Připravujeme
Vánoční trhy na Bělišti
v termínu 1.–5. prosince (9–17 hodin)

Tradiční trhy proběhnou po roční přestávce v prvním prosincovém týdnu.
Kromě bohaté nabídky vánočního a dárkového zboží a výrobků Spolku zdravotně
postižených Železnobrodska se můžete těšit na ukázky prací několika šikovných
řemeslníků a výtvarné dílny SVČ Mozaika a RC Andílek. Připraveno bude
občerstvení v podobě koláčů, vánoček, štol a zahřát se můžete teplým moštem,
medovinou či oblíbeným Bělišťákem.
Chybět nebude doprovodný kulturní program. Ve čtvrtek si můžete přijít
poslechnout nejen vánoční písně v provedení hudebního souboru My Gospel ze
Železného Brodu. Sbor nadšenců se stejnou vášní pro hudbu vedený sbormistryní
Adélou Gážiovou vystoupí od 17 hodin v půdních prostorech domu. V sobotu
předvede svůj talent swingový orchestr Rudy Müllera složený z žáků místní ZUŠ.
V neděli odpoledne mohou rodiny s menšími i většími dětmi zamířit na Běliště, aby
zhlédly pohádku loutkářského souboru Vozichet. Podrobnější informace naleznete
v prosincovém čísle zpravodaje, na plakátech a webových stránkách muzea.
Přijďte opět nasát adventní atmosféru a udělat si radost. Těšíme se na vaši
návštěvu!
V letošním roce vám v Železnobrodském zpravodaji představujeme významné
někdy i téměř zapomenuté osobnosti našeho města. Tentokrát se můžete seznámit
se životem Ladislava Pekla.

Ladislav Pekl (*18. 5. 1879 Praha, †není známo)
Ladislav Peklo (v dospělosti si nechal změnit příjmení na Pekl) se narodil dne
18. května 1879 v Praze. Dětství prožil v Železném Brodě, kde vychodil i obecnou
školu. Poté studoval na měšťanské škole v Lounech a na učitelském ústavu v Plzni.
Jako učitel působil na Železnobrodsku 34 let, nejdříve ve Bzí, pak v Alšovicích
a později nepřetržitě 31 let v Železném Brodě. Oženil se s učitelkou Ludmilou
Commersiovou, která ale po svatbě již neučila, přestože tehdy už vdané učitelky
učit mohly.
Pan učitel Peklo byl velmi svědomitý pedagog. František Sochor, dlouholetý
železnobrodský kronikář, na pana učitele vzpomínal: „Za mne se ještě jmenoval
Peklo a učil mě ve čtvrté třídě. Potrpěl si zvlášť na dějepis a z toho na dobu husitskou,
kde nám velmi nadšeně a se zápalem vykládal o husitech, kteří se nebáli postavit
proti celému světu a vítězili. Právě tak vyprávěl o době pobělohorské a o utrpení
našeho národa v ní, což sváděl především na katolickou církev a Němce. Dnes se
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mi zdá, že jeho názory byly trošičku přehnané, ale budily
v nás zdravé vlastenectví i národní hrdost.“
Byl jedním z prvních v Brodě, kteří vystoupili z katolické
církve a zůstali bez vyznání, nebo přestoupili k církvi
Českobratrské evangelické či k nově vytvořené Církvi
československé husitské.
Ladislav Pekl byl členem kulturní komise městského
zastupitelstva (jeho zásluhou byly ve městě nově pojmenovány ulice: Husova, Masarykova, Štefánikova...). Přispíval
svými články do Sborníku okresu Železnobrodského,
v rámci Sokola přednášel především o historii a české literatuře (např. o Jiráskovi),
ale hlavně miloval zpěv. Ve sboru zpíval již jako žák měšťanské školy a jako student
působil v pěveckém kvartetu v Plzni. Když přišel ze studií zpět do Železného Brodu,
založil s přáteli malý pěvecký kroužek a cvičili každou sobotu v hostinci „U Jizery“,
kde byl hostinský pan Herbe, jehož syn s nimi také zpíval. Sokol Ludvík Lubas na to
ve svých pamětech vzpomínal: „V kroužku byli: Ladislav Sochor, Ladislav Rada, Josef
Žídek, Ladislav Peklo, Bohuslav Stodola, František Reyholda, Jaromír Piroch, Jaroslav
Shaefer, Antonín Tůma, Josef Herbe ml., a já. Zpívali jsme ve Skuhrově, Alšovicích,
Loužnici a jinde. Kroužek trval několik roků.“
Když byl založen pěvecký odbor Sokola pod vedením Ladislava Pekla, byly
cvičeny písně pochodové a dvojhlasně písně národní, vlastenecké a národní hymny
slovanských bratří. Později, když se hlásilo více milovníků zpěvu, začalo se cvičit
ve sborových skladbách. Žádná okázalejší událost se neobešla, aby pěvecký odbor
Sokola Železný Brod nebyl požádán o účinkování. Koncertoval nejen v našem
městě, ale i v blízkém okolí: v Turnově, Malé Skále, Liberci, Semilech, Jilemnici,
Vysokém nad Jizerou, v Rovensku, Libštátě i jinde. Ladislav Pekl několik let vedl
též sborový zpěv v dámském spolku Vesna a v Ženském odboru Sokola.
V roce 1932 byl jmenován řídícím učitelem v Semilech II. Po odchodu do výslužby
trávil léta odpočinku od roku 1935 v Praze XI. Zde stopa Ladislava Pekla mizí
a nepodařilo se mi zjistit další osudy železnobrodského pedagoga a dirigenta.
David Řeřicha, pracovník muzea

MUZEUM A GALERIE DETESK ŽELEZNÝ BROD
otevřeno: denně 9–17 hodin
Autorské práce významných sklářských výtvarníků,
kteří se podíleli na budování železnobrodské sklářské
slávy, tvoří páteř rozsáhlé sbírky muzea Detesk. Z řady
nových přírůstků upozorňujeme na skleněný talíř
rytý diamantovým hrotem, jehož autorem je sklářský
výtvarník Václav Plátek (1917–1994). Dílo o průměru
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MUZEUM A GALERIE DETESK ŽELEZNÝ BROD
37 cm je signováno a datováno V. Plátek 1959 a bylo publikováno v knize „Czech
glass 1945–1980“, vydané v německém Stuttgartu v roce 2005.
Ten, kdo sleduje dění v MUZEU DETESK, dobře ví, že sbírku autorské tvorby
sklářských výtvarníků doplňují příklady jejich dalších, mnohdy významných
uměleckých aktivit. Dokládá to i kombinovanou technikou zhotovená kresba autora
Aloise Meteláka (1897–1980) s názvem „U třech topolů“ z roku 1962. Na počátku
50. let se Metelák započal intenzivněji věnovat
své staré lásce – malování. Vytvořil tak úctyhodné
malířské dílo, námětově čerpající z Pojizeří,
především z okolí Železného Brodu, z kraje, který se
stal jeho druhým domovem.
V GALERII DETESK pokračuje retrospektivní výstava pastelů, akvarelů a digitální
kresby výtvarnice Dagmar Loumové (nar. 1947) s názvem „Kouzlo naší krajiny“.
Autorka je absolventkou železnobrodské sklářské školy. Na ní vystudovala obor
bižuterie a jemu se také dlouhou řadu let věnovala v postavení podnikatelky i po
roce 1990. Později ale oblast bižuterie zcela opustila a veškerou tvorbu zaměřila
na kresbu a malbu. Hodnota malířského díla Dagmar Loumové nespočívá jenom
v rovině umělecké. Často také plní úlohu cenného dokumentu. Zejména patrné je
to v mapování především lidové architektury naší kouzelné krajiny.

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Základní škola Pelechovská Železný Brod
Naše aktuality
Školní rok je v plném proudu a k radosti nás všech až na drobná opatření, probíhá
v téměř standardním režimu. Nošení roušek ve společných prostorech je pro nás
přijatelným kompromisem za to, že s žáky můžeme trávit společný čas osobně,
nikoliv přes monitor v online prostoru. Během září jsme se s žáky postupně vraceli
k „běžné“ výuce, návykům před Covidem, mapovali jsme znalosti získané v minulém
období a zkrátka jsme se vraceli do „zajetých kolejí“. Žáci si na práci ve škole
a školní režim přivykli velmi rychle. Je vidět, že zde máme skvělé děti. Že na tom
nejsme vůbec špatně vypovídají i výsledky třetího ročníku matematicko-zeměpisné
soutěže pro žáky devátých ročníků, která se konala koncem září v pelechovském
lese. V souboji s žáky ze ZŠ Školní a ZŠ Pěnčín jsme z osmi trojčlenných družstev
obsadili první, druhou a osmou příčku. Žáci zde museli předvést komplexní znalosti
a dovednosti, neboť k úspěchu bylo nutné nejen dobře počítat, ale i orientovat se
v terénu pomocí buzoly, spolupracovat v týmech a zvládnout co nejlépe a nejrychleji
pohyb po lese. Tato soutěž je originální a děti velmi baví. Její oblíbenost zvyšuje
i fakt, že zde vítězná družstva obdrží velmi hodnotné ceny, všichni účastníci odchází
v novém tričku a pro každého je připraveno občerstvení v podobě pečených vuřtů.
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Za to vše je nezbytné poděkovat místní akční skupině Achát, která má nad celou
akcí finanční záštitu. Díky patří i všem aktérům soutěže a již teď se těšíme na příští
ročník.
V polovině září jsme společně se TJ Sokol Železný Brod a Fotbalovým klubem
Železný Brod uspořádali „Den seniorů“. Jednalo se o první ročník, který lze hodnotit
jako úspěšný. Hlavní myšlenkou je společně strávený čas malých dětí s osobami
starších o více jak půl století při řešení různého druhu disciplín. Naši žáčci jen
koukali, jak vitální senioři jsou a co vše ještě zvládnou. A naše starší generace si
zase užila spoustu legrace s třeťáky po svém boku a jejich přítomnost je vyburcovala
k lepším výkonům. Jelikož si společnou akci všichni zúčastnění pochvalovali, rádi
v příštím roce na tuto spolupráci navážeme. Věřme jen, že přibude závodníků z řad
seniorů.
Začátek října se nesl v duchu pohádkovém, a to hned ze dvou důvodů. Jedním
z nich byl pro více jak sto žáků první říjen, kdy jsme společně vyjeli na výlet
do německého Legolandu. Je k neuvěření, co vše je možné z malých kostiček
postavit. Tím druhým bylo, když prostor sokolovny obsadily nejrůznější postavičky
z příběhů pro nejmenší. A pro ně jsme i tuto akci přichystali. Děti ze školek
z Železného Brodu, Pěnčína a Koberov zářily radostí, když mohly u svých oblíbených
pohádkových bytostí plnit nejrůznější úkoly. A za to, že od nás děti neodcházely
pouze s krásnými zážitky, ale i s drobnými odměnami, opět vděčíme MAS Achát.
Za všechny šťastné děti mockrát děkujeme.
Na závěr je nezbytné poděkovat všem, kteří se na přípravě těchto akcí podíleli
a věřte, již teď připravujeme další akce, kde se s vámi budeme moci potkávat.
Na našich webových stránkách najdete harmonogram školního roku, ve kterém
naleznete výčet akcí jako jsou vánoční dílničky, mikulášská nadílka, dětský den
a jiné. Tak si vše nezapomeňte zaznamenat do kalendáře. Těšíme se na společně
prožité chvíle.
Krásný a rozzářený podzim přejí zaměstnanci ZŠ Pelechovské.
Mgr. Milan Hlubuček, ředitel školy
a Mgr. Tomáš Hartl, zástupce ředitele

Základní škola Školní Železný Brod
Máme rádi zvířata
Mezinárodní den zvířat je svátkem zvířat, který připadá na 4. října, na počest
sv. Františka z Assissi, který v tento den roku 1226 zemřel. Tento mnich
františkářského řádu proslul svou láskou k veškerému božímu stvoření, tedy i ke
zvířatům. Celý svůj život zasvětil péči o nemocná a opuštěná zvířata.
Ani děti ve školní družině na své zvířecí kamarády nezapomněly a v týdenním
projektu „Máme rádi zvířata“ jsme si o nich povídali. Prohlíželi jsme si knihy
a encyklopedie, pojmenovávali a třídili jsme zvířátka podle typických znaků. Děti
sestavovaly puzzle s různými druhy zvířat, hráli jsme smyslové hry a v závěru týdne
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si každý vyrobil svého zvířecího kamaráda.
Společně jsme se naučili píseň Svátek
zvířecí, kterou napsal Zdeněk Svěrák. Ta nás
doprovázela nejen při hudebně pohybových
hrách.
Co říci na závěr? Děti mě mile překvapily
svým přístupem k celému projektu a znalostmi o zvířatech. Pochopily, že i zvířata
jsou součástí naší planety a naše chování
k nim by mělo být ohleduplné a láskyplné!
Naši lásku a pozornost si určitě zaslouží!
Dana Maršinská, vedoucí vychovatelka školní družiny

Chemické laboratoře žáků 8. a 9. tříd
V září jsme přijali pozvání do laboratoří SUPŠS v našem městě. Žáci si zde
připomněli bezpečnost práce s chemickými látkami v laboratoři a v domácnosti.
Zopakovali si význam výstražných symbolů na obalech chemikálií a vyzkoušeli si
prakticky jednu z dělících metod složek směsí – filtraci. Žákům se tato možnost
zpestření výuky chemie velice líbila! Po celou dobu se nám věnovala paní Jana
Žídková, které velmi děkujeme!
Mgr. Soňa Malinová

Návštěva Městské knihovny Železný Brod
V pondělí 4. 10. jsme se s 8. A zúčastnili v knihovně
v Železném Brodě workshopu s Danielem Vydrou. Žáci
se seznámili s osobností Jana Amose Komenského
prostřednictvím komiksu a sami si také zkusili vytvořit
obrázkový příběh.
Mnohokrát děkujeme za tuto akci, která zabrala dvě
vyučovací hodiny, a za připravené občerstvení. Děti
si celý program velice pochvalovaly a těší se na další
literární dílny.
Mgr. Nikola Kunstová

Výlet prvňáčků
Dne 15. 9. jsme se žáky prvních tříd vyrazili na harmonizační
výlet do Pěnčína na kozí farmu. Využili jsme hromadné dopravy
a cestou si připomněli pravidla chování v dopravních prostředcích
a na silnici. Dětem se na farmě moc líbilo, viděly spoustu
domácích zvířat a některé si mohly i pohladit. Už se těšíme na
další společnou exkurzi.
tř. učitelky Petra Perlingerová, Michaela Švermová
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Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod
Přihlášky na přijímací zkoušky do výtvarných oborů do konce listopadu
Informujeme zájemce o studium výtvarných oborů 82-41-M/13 Výtvarné zpracování
skla a světelných objektů a 82-41-M/01 Průmyslový design o termínu konání 1. kola
přijímacího řízení s talentovou zkouškou, které proběhne v 1. termínu 4. ledna 2022
a v 2. termínu 5. ledna 2021. Přihlášky ke studiu můžete odevzdat na sekretariátu
školy do 30. listopadu 2021.

Nabídka chemických kroužků pro žáky základních škol
Od středy 3. listopadu nabízíme chemický kroužek Hravé experimentování
v chemické laboratoři pro žáky 8. a 9. tříd, a to každou druhou středu od 16 do
17 hodin. Cena za 10 lekcí je 800 Kč. Zájemci se mohou přihlásit na mob.: 603 997 802
nebo přes email na vosahlova.supss@supss.cz.

Ceny ČAVU 2020 ze Sklandy
Česká akademie vizuálního umění vyhlásila 1. ročník Cen ČAVU
2020. Z něj vzešli nejúspěšnější výtvarníci a projekty uplynulého
roku. Ceny byly slavnostně uděleny v pondělí 4. 10. v 18 hodin
v Národním technickém muzeu Praha. Naše škola byla u toho,
neboť se stala partnerem ČAVU a dodala pro oceněné osobnosti
umění a kultury netradiční ceny ze skla a kovu. Design cen
vyřešil vedoucí pedagog oboru Produktový design Tomáš Rýdl
a cena byla kompletně vyrobena ve školních dílnách. Jednu z cen
ČAVU předával do rukou oceněného i ředitel školy Jan Hásek. Ceny ČAVU 2020
byly vypsány v pěti kategoriích: 1. Výstava/projekt roku, 2. Umělec roku, 3. Objev
roku, 4. Kurátor/teoretik roku a 5. Umělecká publikace roku. Mezi oceněnými je
významný sklář Vladimír Kopecký nebo sochař Kurt Gebauer. Více na www.cavu.cz.

Výstava SKLOLETÍ dvakrát v Praze
Tato výstava se stala putovní prezentací školy již počtvrté! Po Hradci Králové
a Jablonci nad Nisou zůstává podruhé v Praze! Poprvé výstava proběhla od
6. 10. do 6. 10. ve studiu MooD v Karlíně, souběžně s Designblokem.
Výstava trvá do 18. 11. 2021. do 17 11. 2021. Za tuto nabídku a spolupráci
děkujeme Tomášovi Laštovičkovi a rodině Gottwaldových. Naše škola si tak ve
školním roce 2021/2022 připomíná již 101. výročí od svého založení. Připravila
zde reprezentativní výběr děl mapující tvůrčí úsilí posledního desetiletí.
Vystavené umělecké artefakty z oborů Design skla a Produktový design,
realizované žáky podle jejich vlastních návrhů, spatříte v Praze podruhé od
2. 11. 2021 do 30. 11. 2021 v Knihovně Antonína Švehly, na adrese Ústav zemědělské
ekonomiky a informací, Slezská 100/7, 120 00 Praha 2.
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Den otevřených dveří 2022
Srdečně zveme zájemce o studium perspektivních čtyřletých maturitních oborů
na další Den otevřených dveří. Prezentujeme především dva obory technické
větve školy, konkrétně Aplikovanou chemii a Technologii silikátů, současně i dva
obory výtvarné větve školy, a to Výtvarné zpracování skla a světelných objektů
a Průmyslový design. Pro získání informací o studiu v nabízených oborech
můžete využít termínu konání 9. 2. 2022 od 8 do 16 hodin. Získáte náhled do
výuky všeobecných, odborných i praktických předmětů a seznámíte se s výstupy
vzdělávání žáků školy.
MgA. Jan Hásek, ředitel školy
Více informací na www.supss.cz.

Základní umělecká škola železný brod
V úterý 16. listopadu vás srdečně zveme na Žákovské matiné,
které se od 17 hodin uskuteční v Městské knihovně v Železném
Brodě. Malý školní koncert pro začínající i pro pokročilé žáky
pořádáme v krásném prostředí nové Městské knihovny na
Jiráskově nábřeží. Hudební odpoledne zprostředkuje rodičům,
příbuzným, známým, kamarádům ale i veřejnosti, co nového se
malí umělci naučili a zvládli.
V úterý 9. listopadu se od 19 hodin Městské divadlo v Železném Brodě rozezní
tóny pestré hudby v podání mladých žesťařů z České filharmonie a z Akademie
múzických umění v Praze. Na již 15. cyklu ZUŠka představuje vystoupí těleso
CABOTINE BRASS. Můžete se těšit na sólové i komorní skladby nejrůznějších
období i žánrů. Vstupné dobrovolné.
Adventní koncerty se uskuteční i v letošním roce. Všechny čtyři se uskuteční
v neděli v kostele sv. Jakuba Většího v Železném Brodě. Na první z nich, který bude
věnován jazzu, srdečně zveme 28. listopadu od 17 hodin.
Podrobné informace v kanceláři školy nebo mob.: 608 782 712.
Mgr. Eva Lédlová, ředitelka školy

Svč Mozaika Železný Brod
Na měsíc listopad připravujeme
5. 11. Horolezecké spaní
6. 11. Kurz Tiffani pro dospělé
13. 11. Svatomartinské posvícení (od 11 hodin) – připraven bude Svatomartinský
jarmareček, k poslechu a tanci zahraje skupina 3D a podávat se bude Svatomartinské
menu: knedlíčková polévka, kachna, knedlík, zelí, řízek s bramborovým salátem,
halušky, posvícenské koláče apod.
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20. 11. Kurz Glazování pro dospělé
20. 11. Kurz Malování na hedvábí pro dospělé
25. 11. Výroba adventních věnců

Nabídka nových kroužků

pro 2. až 4. třídu – pondělí 15.30–16.30 hod.
· Angličtina
Angličtina
pro 5. až 7. třídu – středa 16–17 hod.
· Volejbal – úterý
17–18.30 hod.
·

Stále nabízíme volná místa v těchto zájmových kroužcích
Deskové hry (pondělí 13–14.30 hod.)
Djembe bubny (pondělí 14–15 hod.)
Rybáři (pondělí 15–16 hod.)
Vaření (úterý 14–15.30 hod.)
Sklářský (úterý 14–15.30 hod.)
Sporťáček (úterý 16–17 hod.) sokolovna Hrubá Horka
Angličtina pro děti – pokračování anj. pro nejmenší (čtvrtek 15.30–16.30 hod.)
3D tisk (čtvrtek 16–17 hod.)
Horolezci (pátek 13.30–15 hod.)
Horolezci (pátek 15–16.30 hod.)
Street Dance (pátek 14–15.30 hod.)
Výtvarný ateliér (pátek 16–17.30 hod.)
Během měsíce září jsme se chystali na otevření zájmových kroužků. Ve dnech
14. a 15. 9. proběhly Dny otevřených dveří. Navštívily nás předškolní děti ze všech
mateřských škol a družiny z obou základních škol. Byly pro ně přichystány k vidění
všechny učebny a dílny. V keramické a výtvarné dílně děti tvořily, v hudebně
bubnovaly na Djembe bubny, cvičily i tančily, v kuchyňce vařily a na zahradě se
dozvěděly ledacos o včelách, řezbářství a mohly si vyzkoušet, jak vypadá svět
z hřbetu koně.
Na Skleněném městečku u stánku ve farní zahradě jste měli možnost namalovat
si skleněný zápich v naší dílničce, ochutnat halušky, koláče a zakoupit si drobné
dárky z keramiky.
Stále jsou volná místa na některé zájmové činnosti pro děti i dospělé. Těšíme se
na setkání na listopadových akcích.
za kolektiv SVČ Mozaika Jitka Šírková
Podrobné informace na
www.mozaikazb.cz, mob: 778 494 827, e-mail: ddm.zb@seznam.cz.

28

AKTIVITY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

Spolek zdravotně postižených železnobrodska
Plán akcí na měsíc listopad
1. 11. Úřední den od 14 hodin
3. 11. Schůze výboru od 14 hodin
1., 8., 15., 22. a 29. 11. – každé pondělí ruční práce od 14 hodin – příprava na
vánoční trhy
Další informace
Neděle 14. 11. je světový den diabetiků. V rámci šlápot se uskuteční „chůze proti
diabetu“ s překvapením už ve čtvrtek 11. listopadu. Sraz účastníků ve 12.45 hodin
na zastávce autobusů u sokolovny. Bude možnost měření hladiny cukru.
V sobotu 27. 11. se na náměstí 3. května konají městské vánoční trhy. Přijďte
navštívit náš prodejní stánek s tradiční nabídkou a výběrem drobných dárků.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Vzhledem k nejisté epidemiologické situaci se neuskuteční předadventní posezení.
Není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříčí. Sledujte
aktuální informace ve vývěsce na tržnici.
krásný barevný podzim přeje za výbor Marcela 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

Česká křesťanská akademie – Česká ráj
V optimistickém odhadu Covidového vývoje zveme srdečně na přednášku
PhDr. Jana Kubáčka: „Lesk a bída české politiky“, která se uskuteční ve středu 1. 12.
od 18 hodin v aule sklářské školy v Železném Brodě.
Po dlouhé Covidové přestávce a po volbách do sněmovny jsme moc rádi, že
naše pozvání přijal významný politolog. Původně jsme ho chtěli získat ještě před
volbami, ale pro jeho vytíženost to nebylo možné. I nyní je v jednom kole, proto
jsme velice rádi, že naše prosby vyslyšel. Doporučuji vřele a doufám, že se do auly
sklářské školy vejdeme v souladu s proticovidovými opatřeními. (Respirátory
s sebou!)
Přeji vše dobré a těším se na setkání.
Ing. arch. Martin Tomešek
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Pár informací o přednášejícím
Jan Kubáček (*12. října 1981 v Turnově)
Český politolog, specializující se na politický management,
politickou komunikaci a volební marketing, je autorem
několika odborných knih a cvičebnic, desítek studií
a popularizačních článků.
Nepravidelně přednáší na řadě odborných institutů v ČR i zahraničí. Předsedal
sdružení POLIS (Politologické uskupení studentů politických věd, i-Polis), kde je
od roku 2004 čestným předsedou. Od roku 2012 působí v rámci specializované
konzultační kanceláře PR&MEDIA PARTNERS. V roce 2013 vedl odborný
politologicko-sociologický tým, který pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání
(RRTV) posuzoval volební model využívaný Českou televizí a Českým rozhlasem
pro zvaní svých hostů do předvolebních pořadů. Výsledkem těchto analýz bylo
doporučení zavést metodu tzv. volebního mínění. V roce 2015 se spoluautorsky
podílel na publikaci Marketingová komunikace a Public Relations: výklad pojmů
a teorie oboru vydané nakladatelstvím KAROLINUM.
V současnosti působí jako analytik a poradce pro politické strategie a komunikaci
jak pro zahraniční partnery, tak i tuzemský veřejný sektor. Publikuje a zpracovává
analýzy pro česká média i zahraniční sdělovací prostředky a tiskové agentury.
Je autorem např. „Slovníku politického managementu a volebního marketingu“
a spoluautorem publikace „Marketingová komunikace a Public Relations: výklad
pojmů a teorie oboru“.

My Gospel Železný Brod
Přijměte srdečné pozvání na naše připravované koncerty
S podzimem přichází pro náš pěvecký sbor období příprav
vánočních koncertů. V polovině října jsme věnovali čas společné
tvořivé práci a strávili krásný víkend na faře v Bozkově, který
jsme zakončili koncertem ve zdejším kostele Navštívení Panny
Marie.
Nyní se připravujeme na koncerty, kterými vám chceme přispět k hezkému
prožití adventního času a Vánoc. My Gospel uslyšíte zpívat na těchto plánovaných
akcích:
27. 11. 2021 od 16.30 hodin na náměstí v Hodkovicích n. Mohelkou (společně
s jabloneckým sborem Gospel Yetu)
2. 12. 2021 od 17 hodin na Vánočních trzích v Železném Brodě na Bělišti (na půdě)
3. 12. 2021 od 18 hodin v kapli sv. Václava v Příšovicích
11. 12. 2021 od 16 hodin v kostele Nejsvětější Trojice ve Bzí
a v neděli 9. 1. 2022 zakončíme naše „vánoční turné“ Tříkrálovým koncertem
v kostele sv. Jakuba Většího na domovské scéně v Železném Brodě.
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Stále přijímáme nové členy a rádi vás přivítáme na našich zkouškách, které
probíhají každý čtvrtek od 17 do 19 hodin na faře u kostela sv. Jakuba Většího
v Železném Brodě. Sledujte nás na Fb/My-Gospel.
Těšíme se na vás!
za sbor Petra Lelovičová

Skautské středisko Údolí Železný Brod
Memoriál Tomáše Hübnera
První říjnovou sobotu proběhl v Železném Brodě již 27. ročník Memoriálu Tomáše
Hübnera, podzimního skautského závodu, který je určen pro děti 2. stupně ZŠ.
Letošní ročník závodu byl na téma apokalypsa a na startu bylo 11 čtyřčlenných
týmů ze Semil, Turnova, Jilemnice a samozřejmě ze Železného Brodu.
Na závodníky čekala 7 km dlouhá trasa, která vedla od naší klubovny směrem
na Černickou skálu, Křiby, Střevelnou, Malou Horku a podél skalního hřebene
Kozinec a koupaliště zpět do místa startu. V průběhu této trasy se závodící týmy
musely vypořádat s různými nástrahami a prokázat své (nejen) skautské dovednosti
a znalosti. Bylo nutné znát například něco z historie, postavit si přístřešek, či se
správně orientovat v mapě. Též závodníky čekala překážková dráha, kimova hra na
paměť, zdravověda, výroba jednoduché dřevěné zbraně, ale také šifrované zprávy.
Kdo se s těmito výzvami dokázal popasovat nejlépe? Byla to družina skautů
a skautek z našeho střediska ve složení Radka Svárovská, Valerie Polmová, Tomáš
Ságl a David Hejduk, v závěsu za nimi se umístily družiny z Turnova a Semil.
Vítězům patří velká gratulace za vzornou reprezentaci nejen našeho skautského
střediska, ale i města Železný Brod.
Důležité však není jen umístění, také to, že si děti závod
užily, ale hlavně to, že tímto závodem žije dále odkaz
železnobrodských skautů zabitých, či zatčených příslušníky
SNB a STB při akci Jizerka v roce 1949. Již nyní se těšíme na
další ročník, který se uskuteční v sobotu 1. 10. 2022.
Též bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na přípravě
i chodu závodu podíleli a velké dík patří firmě Glasstech, s. r. o., která nám každoročně sponzorsky vyrábí
plaketu pro vítěze.
Michal Bareš-Komár a Roman Fotr-Říman, náčelník střediska

Rodinné centrum Andílek
sídlo:
ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora
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Program na měsíc listopad
2. 11. od 16 hodin První pomoc nejen u dětí – ČČK Železný Brod, L. Fidlerová –
cena: 50 Kč
5. 11. od 16 hodin Vazba květin – workshop – pod vedením zahradnice vazby
adventních květin
9. 11. od 16 hodin Tvoření na Vánoce – workshop Studio Artteta, P. Hoffmanová –
výroba dárečků
12. 11. Odpolední hernička s podzimním tvořením
15.–19. 11. Týden pro ekologii a duši – program bude upřesněn
16. 11. Dárek dělaný s láskou – workshop V. Naušová – výroba balzámu na rty,
cena: 50 Kč
17. 11. Možnost hlídání dětí v centru – cena: 50 Kč / hodina
19. 11. Vánoční minifocení – fotograf Photo by Paja – Krásné fotografie dětí,
rodiny…
23. 11. od 16 hodin Jak je důležité pečovat o svou pleť? – Studio ZH, kosmetička
Z. Havrdová – cena: 50 Kč
26. 11. od 16 hodin Tvoření adventních věnců – chvojí bude k dispozici, po domluvě
lze zajistit i dekorace na ozdobu – cena: 50 Kč, s materiálem cena: 200 Kč
27. 11. od 10 hodin Vánoční trhy na náměstí v Železném Brodě
30. 11. od 16 hodin Kontaktní rodičovství – lektor V. Samková – Zjistíte, jak a proč
je důležité být v souladu se svým dítětem a cítit jeho potřeby.
V měsíci prosinci se můžete těšit na Mikulášskou besídku (4. 12.), účast na
Vánočních trzích na Bělišti (1.–5. 12.) a na Silvestr Naruby (31. 12.).
Připomínáme, že v naší Předškoličce máme stále volná místa! Svá dítka můžete
přihlašovat i v průběhu roku.

Nové kroužky
pondělí od 8.30 hodin Mimi hrátky – pro děti od 6 měsíců do 1 roku, cena: 80 Kč
pondělí od 10 hodin Cvičení pro rodiče s dětmi (1–3 roky) – lektor Jana, cena: 80 Kč
středa od 15.30 hodin Jóga Hrátky – Dětská jóga (3–5 let) – lektor Hana, cena:
90 Kč – protahovací jógové cvičení s básničkami
středa od 17 hodin Tanečky (3–5 let) – lektor Hana, cena: 80 Kč – taneční hrátky
pro holčičky
čtvrtek od 16 hodin Břišní tance hravou formou (5–10 let) – lektor Helča, cena: 90 Kč
Těšíme se na setkání s vámi při námi pořádaných akcích a aktivitách.
Helena Simmová
Pro více informací a přihlášení na jednotlivé workshopy a přednášky využijte
mob.: 774 608 874, info@centrum-andilek.cz, h.simmova@centrum-andilek.cz.
Podrobnosti o jednotlivých akcích na www.centrum-andilek.cz.
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Fitstudio sportovních aktivit Jany Boučkové Železný Brod
Koncem
září
proběhly
pod
hlavičkou našeho sportovního
klubu v Semilech závody ČSH, ČMP a SAMC. Naše
závodnice byly rovněž vyslány na republikové
finále v Praze, kde obhájily titul.
Od úterý 5. 10. jsme otevřeli krom gymnastické
přípravky i pohybový kroužek Sportmanie pro starší děti (10–16 let), kde se dívky
věnují všeobecnému pohybu, kondičnímu i zdravotnímu cvičení a sportovním
hrám.
Těší nás zájem o volnočasové aktivity pro mladší děti, zejména Děti na startu,
bohužel se však nedostalo na všechny zájemce. I přes několikrát navýšenou
kapacitu kurzu jsme beznadějně obsazeni. Děkujeme za přízeň!

Mikulášská besídka
Srdečně vás zveme na 11. ročník Mikulášského 4boje pro Děti na startu, a to ve
čtvrtek 25. 11. od 16 do18 hodin. Soutěžit se bude v několika kategoriích dle věku
přihlášených soutěžících. Upozorňujeme, že na akci je nutné předem se přihlásit.
za FSA Mirka Vostrá a Jana Boučková
Fitstudio Sportovních Aktivit, Záškolí 195, Železný Brod, mob.: 602 204 658,
fitstudiojbouckove@gmail.com, www.fitstudio.cz

Tj Sokol Železný Brod
Poděkování
Děkujeme za pomoc při organizaci Seniorského dne ZŠ Pelechovská Železný Brod.
Žáci se zhostili svého úkolu výborně a pomohli nám (seniorům), prožít krásný
den. Též dík FK Železný Brod za zapůjčení areálu a Janě Boučkové za zapůjčení
koloběžek. Těšíme se na další ročník.
Skrbková Jaroslava, starostka TJ Sokol Železný Brod
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T. J. Sokol Bzí
Vinný košt
Srdečně vás zveme na Vinný košt s cimbálovkou, který se uskuteční v naší
sokolovně v sobotu 20. 11. 2021 od 14 hodin. Ochutnávat budeme vína z vinařství
Židek z Popic, vinařství V&M Zborovský z Velkých Pavlovic a vinařství Maděřič
z Moravského Žižkova. K zakoupené vstupence dostanete zdarma katalog, sklenku
a možnost poslechu cimbálové muziky Dušana Kotlára. Vstupné je 100 Kč. Novinkou
letošního ročníku bude možnost zakoupení trika s logem Vinného koštu ve Bzí.

Tradiční bzovské vánoční trhy
V sobotu 4. 12. od 10 hodin proběhnou Tradiční bzovské vánoční trhy. Budete moci
ochutnat zabijačkovou kuchyni, štrúdly a alko i nealko nápoje. K zakoupení budou
různé drobné dárky, dekorace i dobroty. Atmosféru nám odpoledne zpříjemní
country muzika, která nám zahraje k tanci i poslechu.
Těšíme se na vás! Akce probíhají s podporou Města Železný Brod, děkujeme!
za T. J. Sokol Bzí Lucie Chvalinová

20 let od znovuobnovení naší jednoty
V letošním roce uplynulo již 20 let od „znovuzrození“ T. J. Sokol Bzí. Na popud tří
místních obyvatel (Ivan Rec, Pavel Hruška a Josef Bouda st.) byla na 1. prosince
2000 svolána ustavující schůzka, která se konala v kulturní místnosti bzovské
sokolovny. Zúčastnilo se jí 31 osob. Kronika jednoty byla založena téhož dne. Od
ledna 2001 byla naše tělocvičná jednota oficiálně znovuobnovena. K 13. březnu 2001
čítala členská základna již 73 členů, z toho 30 mužů, 29 žen a 14 dětí. První výbor
T. J. Sokol Bzí byl ve složení: Ivan Rec – starosta, Josef Bouda st. – místostarosta,
Vlasta Boudová – jednatelka, vzdělavatelka a kronikářka, Pavel Hruška – hospodář,
Stanislava Mlejnková – náčelnice a Tomáš Machačka – náčelník. Kontrolní komise
byla ve složení Olga Štěrbová, Zbyněk Stuchlík a Jarmila Géciová, která byla její
předsedkyní. K letošnímu roku se v naší jednotě vystřídali 4 starostové – Ivan Rec,
Václav Vondra, Eva Jelínková a Lucie Chvalinová.
V současné době členská základna čítá 103 členy. V roce 2002 bylo 110. výročí
založení Sokola ve Bzí, v příštím roce tedy oslavíme 130. výročí. T. J. Sokol Bzí
pořádá akce jak sportovní, tak i společenské, které jsou hojně navštěvovány.
Spolupracujeme i s ostatními bzovskými spolky – SDH a BZOS. Doufáme, že nám
zachováte přízeň a uvidíme se na některé z našich akcí!
Vlasta Boudová, jednatelka, vzdělavatelka a kronikářka T. J. Sokol Bzí
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Přidáte se?
Poslední středa v listopadu před první adventní nedělí – letos 24. 11. 2021 je
Červená středa. „To je den, kdy se vyjadřuje solidarita s lidmi pronásledovanými pro
svou víru. Co se týče křesťanů, tak na mnoha místech naší planety nemohou prožívat
plnou náboženskou svobodu. Jsou země, kde jsou pronásledováni a perzekuováni.
V Saudské Arábii nemohou křesťané navenek projevit svou víru ani znamením kříže,
v Egyptě zase přišlo o život mnoho věřících při atentátech...“ řekl pomocný biskup
pražské arcidiecéze a někdejší disident Václav Malý.
Vizuálním symbolem Červené středy všude po světě je červené světlo.
Jsou jím nasvěcovány veřejné budovy a vytvářejí tak i viditelnou připomínku
pronásledovaných.
„Zveme všechny farnosti a instituce po celé republice, aby se do této aktivity zapojily
a v rámci svých možností nasvítily budovy červeným světlem nebo jen zapálily svíčku
jako vzpomínku na ty, kteří za své náboženské vyznání trpí“ vyzývá p. Stanislav Přibyl,
generální sekretář České biskupské konference.
Akce jako Červená středa jsou vedeny snahou, aby ti, kdo jsou na světě
pronásledováni, zapomenuti nebyli.
V. Petružálková

Ohlédnutí za Jaroslavem Brychtou
Dne 5. října 2021 uplynulo padesát let od smrti sochaře a pedagoga Jaroslava
Brychty.
S Jaroslavem Brychtou je nerozlučně spojen vznik, technický a umělecký vývoj
železnobrodských skleněných figurek od dvacátých do šedesátých let 20. století,
bez nichž by se Železný Brod nestal tak populárním střediskem výroby českého
uměleckého skla a nedosáhl by tak významného postavení mezi výrobci doma
i v zahraničí.
Brychta byl úspěšným a velice populárním spolutvůrcem moderního českého
skla – nápaditý, pracovitý a cílevědomý pedagog a umělec. Patřil mezi první
pedagogy-výtvarníky, kteří sklářskou školu probouzeli k životu. Z jeho žáků se
stali figurkáři a sklářští podnikatelé. Od začátku se mu dařilo tvůrčím způsobem
vytvářet novou tradici, která překročila těsné hranice regionu. Měl všestranné
zájmy, potřebnou fantazii a jako pedagog objevoval, nacházel a uskutečňoval nové
možnosti pro práci u kahanu. Byl hlavním iniciátorem rozšíření místní výroby
tažených, vinutých a foukaných figurek, větších hutních figurek a tvůrcem prvních
soch ze skla, přímých předchůdců skleněných plastik pokračovatele Miloslava
Klingera.
Brychta se mohl opřít o vynikající spolupracovníky – dílenské učitele a kolegy
Josefa C. Daníčka, Stanislava Halamu, od poloviny třicátých let Jana Stuchlíka
a po jeho smrti Ladislava Ouhrabku, Miloslava Klingera a další. Především
prostřednictvím jejich dovedných rukou mohly být realizovány stovky skleněných
figurek v nejrůznějších žánrech.
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Brychta se také zasloužil o vznik nové technologie tavené
skleněné plastiky. Začátkem čtyřicátých let využíval odpad
vznikající při výrobě hutních figurek, rozemílal jej a znova
stavoval v sádrových formičkách. Ve druhé polovině 20. století
se technologie tavené skleněné plastiky stala nejvýznamnějším
českým příspěvkem světové autorské sklářské tvorbě.
(U prosazení objevu ve výtvarné práci byla také jeho dcera
Jaroslava, později profesor Stanislav Libenský).
Jaroslav Brychta byl sochařem, který ve veřejném prostoru
Železného Brodu zanechal několik soch. Pískovcová socha Skláře (1930) na
soklu navrženém arch. Metelákem dodnes stojí před školou. V roce 1929 vytvořil
pro průčelí nové sokolovny sochy atletky a atleta, a také pomník prezidenta
T. G. Masaryka (původní Brychtův pomník, doplněný legionářským reliéfem od
Ladislava Přenosila byl zničen).
Životnímu příběhu, dílu a odkazu Jaroslava Brychty je věnována obsáhlá
monografie Antonína Langhamera, kterou vydalo Město Železný Brod v roce 2014
a je stále v prodeji IKS.
Martin Hlubuček

Železný Brod – město skla
Nejen sklářské umění můžete obdivovat v Železném Brodě. Nabídne vám mnohem
více. Příjemně zvlněná krajina je vhodná pro nenáročnou turistiku i cykloturistiku,
řeka Jizera vybízí k vodáckým sportům, obdivovat můžete lidovou architekturu,
nebo navštívit nedaleké Bozkovské dolomitové jeskyně.
Po celý rok jsou přístupné zdejší sklářské dílny – ve firmě DT Glass uvidíte, jak
vzniká foukané sklo. Výrobou dekoračního a technického skla se zabývá firma
Detesk a nabízí exkurzi za sklářskou prací. Pokud vás zajímá tradiční výroba
foukaných figurek kontaktujte pana Karla Sobotku, pod jehož vedením si práci
u kahanu lze také vyzkoušet. Prodejnu korálků, skleněných figurek a bižuterie
s předváděním výroby najdete také u firmy Lampglas, jejíž výrobky nesou značku
Regionální produkt Českého ráje. Vydat se do města můžete i později v září, kdy se
tady koná akce na oslavu sklářského řemesla Skleněné městečko – ukázky výroby
sklářských výrobků a jejich prodej, přednášky sklářských umělců, tematické
výstavy, dílničky pro děti a mnoho dalšího. Pravidelně v červnu se zde také koná
Železnobrodský jarmark – stánkový prodej, atrakce po celém městě s bohatým
kulturním programem.
Pokud si budete chtít odpočinout od tradičního
sklářského řemesla, vydejte se na poznávací okruh po
Trávníkách, který vás zavede do historického prostředí
roubených a zděných staveb památkové zóny a památkové
rezervace a představí řadu památek lidové architektury.
Více tipů na zajímavá místa a výlety po Česku najdete
na webu Kudyznudy.cz
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