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úvodní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
jsou před námi dva měsíce letních prázdnin. Letos díky „koronaviru“ poněkud
se zvláštním nádechem, některé děti a mládež prakticky ve škole nebyli vůbec,
někteří jenom krátkou dobu. Všichni si vyzkoušeli jiné, náhradní formy výuky,
různá budou závěrečná hodnocení na vysvědčeních. Někteří rodiče si dokonce
zahráli na učitelky a učitele a vyzkoušeli si učit své vlastní děti.
Svým způsobem měla celá společnost od března do května jakési podivné dva
měsíce, v některých záležitostech se tak trochu podobající prázdninám. Nechceme
se všemi průvodními jevy toho období zabývat, upozorníme jen na jeden. Řada lidí
musela kvůli vládou vyhlášeným opatřením zůstat doma nebo dočasně přerušit
svá podnikání. Mnoha z nich byly vypláceny nějaké finanční kompenzace. Bylo
jasné, že celá situace bude mít dopad na ekonomiku, od celosvětové úrovně přes
národní až po místní úroveň.
Jen bláhový by se domníval, že se hospodářské potíže vyhnou našemu městskému
rozpočtu. Snad největším problémem se jeví snaha vyšších orgánů najít zdroje
právě na finanční kompenzace v městských a obecních rozpočtech. Pro Železný
Brod ale v tuto chvíli několikamilionová ztráta. K tomu částečný výpadek daňových
příjmů, jen za květen pro naše město pokles o 36 %. A jak to bude v následujících
měsících, to nikdo neví. Chceme co nejvíce udržet plánované investice. Na druhou
stranu se stále bavíme s jednotlivými odbory, kde ušetřit. Vás, vážení občané,
bychom chtěli požádat o jistou shovívavost pro nastalou situaci, pravděpodobně
se někde méně opraví nebo vůbec neopraví některé místní komunikace, chodníky,
veřejná osvětlení či jiná infrastruktura, něco třeba zůstane jen v rámci projektové
dokumentace nebo studie. Opravdu děkujeme za pochopení.
Na stranu druhou nás těší, že svou činnost pomalu rozbíhají po oné vynucené
přestávce organizace a spolky na území našeho města. Proto jsme nepřikročili ke
krácení schválených financí v rámci městských dotací, a to ani pro sociální oblast.
Nechali jsme rozeběhnout promítání v kině, počítáme s otevřením městského
koupaliště, chceme mít Skleněné městečko. Doufáme, že akcí pro potěchu občana
a návrat života před „koronavirem“ bude přibývat.
Ještě k jedné věci nám dovolte se vyjádřit. Od minulého čísla zpravodaje můžete
registrovat rubriku Opoziční okénko. Je potřeba říci, že do role opozice se
pasovali někteří zastupitelé z různých důvodů sami. Z vyjádření opozice vyplývá,
že v minulosti tu byly jen pochvalné články. Nesnažili jsme se chválit, snažili
jsme se vás pravdivě informovat. To, že někdy je cítit z našeho úvodníku radost
nad něčím, co se povedlo, to snad není chvála. Ostatně, ta v takovém případě by
měla být připsána především pracovníkům jednotlivých odborů, kteří se o dobrý
počin zasloužili. A nadto, celou dobu od redakční rady slýcháme, že zpravodaj je
apolitický, že má přinášet informace a že své názory máme publikovat jinde, třeba
na webu města v sekci Diskusní fórum. Vždy jsme redakční radě vyšli vstříc a své
příspěvky upravili podle jejich pokynů včetně vyškrtnutí, podle našeho názoru
naprosto neškodné věty „Občané, prosíme vás, běžte k volbám“. A najednou změna
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názoru redakční rady ve prospěch jiného přispěvatele? To zamrzí, zvláště když se
kritice nevyhýbáme.
Všem vám přejeme hezké prázdninové dny, načerpejte síly do podzimního období,
abychom společně zvládli celou nelehkou situaci. Jsme oba přesvědčeni, že se nám
to podaří.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Mgr. František Lufinka, starosta

Vyjádření Redakční rady
Redakční rada každý příspěvek posuzuje před jeho otištěním s maximální odpovědností.
Pokud některé příspěvky navrhuje redakčně zkrátit, korigovat nebo neotisknout, činí tak
v souladu s pravidly redakčního kodexu a po předchozím upozornění autora příspěvku.
Opoziční okénko je novou rubrikou zpravodaje, která vzešla z aktivity některých
zastupitelů, kteří mají na uveřejnění svého příspěvku zákonný nárok. Redakční rada
nemá důvod bránit vyjádření odlišného názoru, neporušuje-li takové vyjádření pravidla
redakčního kodexu nebo vyšších zákonných norem.

radnice informuje
Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod z 11. zasedání
konaného dne 18. 5. 2020

Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod v předloženém
znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města
Železný Brod
odkládá Jednací řád Zastupitelstva města Železný Brod do dalšího zasedání
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 1/2020/ZM
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 120 000 Kč SZdP Železnobrodska, IČO 26608022
na úhradu nájemného a služeb s ním souvisejících v roce 2020 a schvaluje uzavření
předložené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
schvaluje pravidla pro vytvoření a použití Fondu na zlepšení úrovně bydlení na
území města Železný Brod pro rok 2020 a schvaluje vyhlášení výběrového řízení
pro žadatele o návratnou finanční výpomoc z Fondu na zlepšení úrovně bydlení na
území města Železný Brod v rozsahu čl. IV. schválených pravidel s tím, že uchazeči
mohou podávat žádosti během celého roku 2020
žádné usnesení nebylo přijato – nová koncepce Železnobrodského jarmarku 2020
schvaluje nový termín ukončení přijímání žádostí o dotaci z Programu podpory
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sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě na rok 2020, z Programu podpory
kultury, činnosti spolků v Železném Brodě a podpory organizací nabízejících
volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě na rok 2020 a z Programu podpory
sociálních služeb v Železném Brodě na rok 2020 na pondělí 1. června 2020 do
12 hodin. O tento nový termín bude doplněn bod j) ve všech Programech takto:
Konečný termín pro podání žádosti se s ohledem na koronavirovou situaci a na
základě usnesení ZM č. 18/11Z/2020 ze dne 18. 5. 2020 stanovuje na 1. 6. 2020 (do
12 hodin). Současně se mění věta v bodě m) v Programech na toto znění: Lhůta
pro rozhodnutí o žádosti se stanovuje s ohledem na lhůty pro podání žádosti do
1. 7. 2020.
souhlasí s návrhem barevného řešení fasády sokolovny v ul. Masarykova dle
návrhu Ing. arch. Martina Hilperta – šedá varianta a souhlasí s umístěním portrétů
Fügnera a Tyrše v interiéru sokolovny
bere na vědomí informace o akcích připravovaných odborem ÚP a RR
bere na vědomí zprávu o činnosti městské policie za rok 2019
schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2674 v k. ú.
Železný Brod
schvaluje uzavření darovací smlouvy č.j. OLP/201/2020 mezi LB krajem,
IČO 70891508 a městem Železný Brod na převod pozemků parc. č. 3241/5, 3241/4,
3241/3 a 3241/2 v k. ú. a obci Železný Brod
schvaluje prodej a uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 1065/5
v k. ú. Jirkov u Železného Brodu o výměře 124 m2 za cenu 210 Kč za 1 m2 + DPH do
spoluvlastnického podílu
neuplatňuje předkupní právo ke stavbě čp. 738 – Železný Brod, která je umístěna
na pozemku parc. č. 74/1 v k. ú. Železný Brod, dle předložené kupní smlouvy mezi
Bui Thanh Cong a Vu Van Tinh a pověřuje vedení města, finanční odbor a odbor ÚP
a RR k jednání s majitelem čp. 738 o možnosti odkupu nemovitosti

Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod
z 12. mimořádného zasedání konaného dne 11. 6. 2020
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 550 000 Kč na 15 let
společnosti Poliklinika Železný Brod, s. r. o., IČO 49098306, na pořízení RTG
kompletu spol. FOMEI a. s. FOMEI COVATOR s elevačním stolem, sloupovým
držákem rentgenky, vertigrafem a generátorem CPI CMP 200 40kW vč. AEC a DAP
metru a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí návratné výpomoci
schvaluje rozšíření použití Fondu rozvoje bydlení na poskytnutí návratné finanční
výpomoci místním podnikatelům v celkové alokaci maximálně do výše fondu
a ukládá vedení města připravit pravidla pro poskytování návratné finanční
výpomoci a souhlasí s odpuštěním nájemného nebo jeho části pro podnikatele
podnikajících v městských objektech za měsíce březen, duben a květen 2020
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Veřejné zasedání zastupitelstva Města Železný Brod v druhé ½ roku se uskuteční
v termínu: 21. 9., 2. 11. a 14. 12. 2020. Zasedání začíná vždy v 16.30 hodin v zasedací
místnosti MěÚ „B“ (3. patro).

Usnesení Rady města Železný Brod z 27. zasedání
konaného dne 1. 6. 2020
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 27. schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 26. Rady města Železný Brod
jmenuje paní Danielu Lufinkovou na vedoucí pracovní místo ředitelky MŠ Slunečná
a schvaluje pro ni platový výměr v navrhované výši, vše s účinností od 1. 8. 2020
schvaluje uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření se
společností C. P. A. Audit, spol. s r. o., IČO 25472542 na přezkoumání hospodaření
za rok 2020 za cenu 40 000 Kč (není plátcem DPH)
schvaluje zvýšení osobních příplatků pro ředitele ke dni 1. 9. 2020: ZŠ Školní 700 –
Mgr. Zdeněk Kučera a SVČ Mozaika – Jitka Šírková odkládá projednání prominutí
platby nájemného za pronájem nebytových prostor ve vlastnictví Města Železný
Brod podnikatelům po dobu trvání nouzového stavu do příští schůze RM Železný
Brod
schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Železný Brod a Stašou Kobrlovou,
IČO 45995940 – pro organizační složku Pečovatelská služba Železný Brod, přičemž
předmětem smlouvy je poskytování služeb a odborné pomoci v oboru bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany v objektech objednatele (Železný Brod
a Železný Brod Bzí), platba bude realizována paušální platbou
bere na vědomí žádost Polikliniky Železný Brod s. r. o., IČO 49098306 o příspěvek
na pořízení rentgenu či jeho zásadní inovaci nebo o zakoupení rentgenu městem
a jeho následný pronájem poliklinice
souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě č. 24/56R/2018 se společností Pontex,
spol. s r. o., IČO 40763439, kterou se z důvodu omezení kvůli nemoci COVID-19
posouvá termín zhotovení dokumentace pro provádění stavby vč. položkového
rozpočtu a výkazu výměr na 31. 7. 2020
nesouhlasí s konáním prodejních trhů v sále sokolovny (Masarykova 500)
a schvaluje ukončení nájemní smlouvy s firmou Michal Mikulášek, IČO 87923297
bere na vědomí zápisy z Redakční rady ze dne 10. 2., 10. 3. a 13. 5. 2020
schvaluje zřízení věcného břemene na části ppč. 854, 816, 845, 843, 810/1, 812/2,
812/1 v k. ú. Železný Brod pro ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035 ve smyslu: na
dotčenou nemovitost umístit, zřídit, provozovat, opravovat, udržovat, činit údržbu,
úpravu, obnovu a výměnu a modernizaci Součásti distribuční soustavy a schvaluje
na výše uvedené pozemky uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby číslo IV-12-4017917/
VB/2, mezi městem ŽB a spol. ČEZ, která je zastoupena společností RYDVALELEKTRO s. r. o., IČO 25298194
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schvaluje uzavření pachtu na část pozemku pč. 664/3, o výměře 180 m2 v k. ú.
Chlístov u ŽB, ve výši 500 Kč/rok (osvobozeno od DPH), pachtýřům manželům
Šírovým a schvaluje na výše uvedené mezi dotčenými uzavření smlouvy
souhlasí s přihlášením k trvalému pobytu na adresu Na Vápence 770, Železný Brod
schvaluje snížení nájmu za byt č. 1 o vel. 3+1, Husova 697, ŽB na základní sazbu
nájemného 48 Kč/m2 na dobu určitou do 31. 12. 2020
schvaluje přidělení bytu č. 22 o vel. 1+1 na Jiráskově nábřeží 715, ŽB, nájemné je
stanoveno na 54 Kč/m2

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Železný Brod vyhlašuje výběrové řízení na pozice: referent stavebního úřadu
(9. a 10. plat. třída), referent sociálních věcí Pečovatelské služby Železný Brod
(úvazek 0,5, 10. plat. třída) a referent sociálních věcí a veřejný opatrovník odboru
sociálních věcí (11. plat. třída). Podrobnosti naleznete na www.zeleznybrod.cz
nebo na úřední desce městského úřadu.
Josef Haas, tajemník Městského úřadu Železný Brod

Opoziční okénko
Reakce na opoziční příspěvek Nekoncepční rozvoj v Železném
Brodě (otištěn ve zpravodaji 04–06/2020)
Nedělám to rád, ale situace kolem „nekoncepčního rozvoje“ vyjádřená zastupitelem
Ing. Loumou mě nutí napsat na článek reakci.
Velice mě zarazila první věta o zakoupení budovy Exathermu za podivuhodných
okolností. Sám Ing. Louma a ostatní připojení zastupitelé určitě vědí, nebo by
měli vědět, že nákup nemovitého majetku podléhá pravidlům, která se nedají
obejít a prochází schvalovacím procesem zastupitelstva. Navíc mě udivuje, že se
k tomu připojuje paní zastupitelka Motlíková, a přitom byla sama v té době členem
zastupitelstva a byla účastníkem nákupu budovy Exathermu (je to i součástí zápisu
ze zastupitelstva z ledna 2010).
V době koupě objektu bylo již známo, že nemovitost je kontaminována a že
bude muset projít buďto velice nákladnou sanací s nejistým výsledkem, nebo
bude muset dojít k jejímu zbourání. Na konci roku 2010 byl proveden průzkum
kontaminace stavby a v roce 2015 průzkum vnitřního ovzduší objektu. Na základě
výsledků těchto průzkumů město objekt v roce 2018 zbouralo. Skoro současně
s budovou Exathermu došlo ke zbourání i části bývalé Labory. Na bourání objektu město
sehnalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí, která byla řádně vyúčtována.
Ale tuto informaci pan zastupitel Louma a ostatní připojení zastupitelé vědí.
Souhlasím s Ing. Loumou, že v době, kdy jsme již věděli, že dojde ke zbourání
Exathermu, jsme oslovili žáky základních škol i školek, abychom si udělali
představu o možném využití vzniklého prostoru. Již dříve, při koupi objektu,
se tam počítalo s volnočasovou aktivitou nebo něčím podobným. I nedávná
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historie (1989) potvrzuje, že se vyplatí někdy naslouchat „dětem“ a vyjít jim vstříc.
Z výsledků ankety a modelů, které žáci připravili, vyplynulo, že je v Brodě
i z hlediska bezpečnosti potřebná in-line dráha. Oslovili jsme člověka, který se tím
profesionálně zabývá a zpracovává in-line dráhy po celém Česku, a dráhu jsme vybudovali.
Na konci roku 2018 byla zastupitelům představena studie Ing. arch. Vavřína na
využití prostoru po Exathermu, Laboře a i garážích – skladech, které byly dožité
a ohrožovaly přilehlé nemovitosti. Na studii pracoval Ing. arch. Vavřín od září
zmíněného roku.
Studie obsahuje in-line dráhu a pro ni potřebné zázemí – přístřešek pro přezouvání
a odkládání věcí, sociální zařízení, které by mělo sloužit i pro tržnici. Nechali jsme
tam přidat i sklad, který ale zaujímá cca 18 % zastavěné plochy zařízení a může
sloužit pro posypový materiál, pro městský mobiliář či uskladnění věcí pro in-line
dráhu na výuku bruslení. Zastupitelstvo města ve svém usnesení vzalo informaci
o studii na vědomí.
V květnu 2019 došlo ke zbourání garáží a začalo se dle projektové dokumentace
Ing. Matury stavět zázemí in-line dráhy. A využívání dráhy dětmi, které se zde
především učí na in-line bruslích. Ukazuje se, že to byl dobrý záměr a že se nám
děti nepohybují na veřejných komunikacích.
A k pozitivní zprávě o knihovně je třeba podotknout, že objekt mohl být hotov již
dříve, kdyby předchozí vedení radnice, jehož byl Ing. Louma členem, nenechalo
v roce 2012 propadnout platné stavební povolení. My jsme museli znovu podstoupit
celé kolo jednání s ČEZem, SčVaKem a Českými dráhami ohledně nového
stavebního povolení, a to za horších podmínek, než tomu bylo předtím.
Mgr. František Lufinka, starosta města

Reakce na opoziční příspěvek Nevydávání Železnobrodského
zpravodaje (otištěn ve zpravodaji 04–06/20)
Dovolte mi, abych se vyjádřil k některým skutečnostem uveřejněným ve výše
uvedeném příspěvku v Železnobrodském zpravodaji.
Rozhodně odmítám, že by nevydávání zpravodaje jakkoli šlo proti občanům,
že by zde byla snaha zastavit informovanost veřejnosti. Ale v hektických dnech
koronavirové krize byly přece jenom na práci důležitější záležitosti než vydávat
zpravodaj.
Především šlo o zastaralost informací. Vzhledem k tomu, že podstatnou část
zpravodaje tvoří informace z proběhlých akcí, které se ovšem nemohly konat, tak
by tam takové informace nebyly. A další část zpravodaje zabírají pozvánky na akce,
které se budou konat včetně inzerce. Nikdo nevěděl, kdy budou opatření uvolněna,
jestli za půl roku, za tři měsíce nebo za měsíc, takže ani upozornění na budoucí
akce se nedaly otisknout. Aktuální informace bylo rozhodnuto dávat na městské
webové stránky, protože bylo potřeba veřejnost s nimi rychle seznámit. Ostatně,
o tom svědčí leták, který dostávaly domácnosti společně s dezinfekcí, neboť některé
informace v něm obsažené zastaraly již například dva dny po jeho vytištění.
7

radnice informuje
Zpravodaj má na starosti především Informační a kulturní středisko. V březnu
a dubnu se však z IKS stalo vedle pracovny starosty jakési druhé centrum
soustřeďování ochranných pomůcek včetně jejich třídění a výroby. Děvčata
z IKS neměla na další aktivity mnoho času, vždyť měla také na starosti například
distribuci roušek pro všechny občany starší 65 let. Navíc, kde by se scházela redakční
rada, když v tu dobu se scházet v plném počtu nemohla? A elektronicky by také
proběhnout nemohla, protože dvě členky redakční rady e-mailovou korespondenci
nepoužívají a upřednostňují všechny materiály jen v tištěné podobě?
Otázka roznosu zpravodaje je rovněž zásadní. Česká pošta v tu dobu odmítla
zpravodaj distribuovat. Ještě v době před „koronavirem“ byla snaha problémy
s roznosem řešit pomocí dobrovolníků včetně jejich finanční odměny. Přihlásili se
dva lidé, ale se zdravotním omezením. Proto se neuvažovalo o tomto typu roznosu
zpravodaje. Jestli někdo tvrdí, že byl ochoten takto zpravodaj roznést, proč se tedy
nepřihlásil před krizí, když to bylo navíc finančně ohodnoceno? Je falešné pak
tvrdit něco opačného.
Důvodů, proč Rada města sáhla k nevydávání zpravodaje bylo ještě více. Není
možné pro nedostatek místa vše vyjmenovat. Ruku ale na srdce – většina lidí se
v tu dobu bála o své zdraví, někteří i o život, nikdo nevěděl, jak se situace bude
vyvíjet a vydávání zpravodaje určitě nebylo tou nejdůležitější věcí těch dní.
Odmítám, že město tzv. umírá a nevydat zpravodaj zapadá do tohoto stavu. Troufám
si tvrdit, že je to urážka všech organizací a spolků včetně jedinců, kteří činí život
v Železném Brodě bohatým.
Na závěr otázka – není „humbuk“ kolem nevydávání zpravodaje spíše veden
obavou, že nevyjde Opoziční okénko a tímto způsobem proběhne ze strany vedení
města a Rady města pokus o cenzuru? Dovolím si vypůjčit větu: Posouzení nechám
na čtenáři.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Otevření města občanům
Transparence a otevřenost jsou pro opozici, obzvlášť pro nás Piráty, jedny
z nejdůležitějších hodnot. Proto jsme se rozhodli využít otevřeného jednání
o jednacím řádu a prosadit některé změny umožňující lepší veřejnou kontrolu
správy. Prvním z těchto bodů je schvalování všech investičních akcí od jednoho
milionu zastupitelstvem, a to ještě před jejich započetím. Tím druhým, pro
naše spoluobčany ještě důležitějším, je pevně stanovený čas dotazů občanů na
každém zasedání zastupitelstva, tedy například hodinu po začátku bude uvolněn
prostor pro dotazy občanů. Chceme, abyste věděli, kdy se přesně na vás dostane
a nemuseli čekat do konce jednání. Máme zájem otevřít město všem. Přijďte tyto
návrhy podpořit 29. června přímo na zasedání zastupitelstva. Pokud máte svůj
podnět nebo problém, obraťte se na kteréhokoli zastupitele, od toho jsme zvoleni
a bude nám radostí pomoci svým spoluobčanům.
Jan Tempel, zastupitel
připojující se zastupitelé: Ing. Miloslav Louma, Ing. Jiří Novotný
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Odbor životního prostředí
Otevírací doba sběrného dvoru
Otevírací doba sběrného dvoru v Železném Brodě (ul. Příkrá 140) je v létě: pondělí,
středa, pátek: 9–18 hodin; úterý, čtvrtek: 9–14 hodin a sobota: 9–12 hodin. Více
informací na mob.: 722 036 373.

Třiďte odpad aneb Má to smysl!
Město Železný Brod v uplynulém roce v systému EKO-KOM vytřídilo a předalo
k využití cca 514 tun odpadu. Díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla,
kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití
odpadů v systému EKO-KOM bylo uspořeno 9 128 300 MJ energie. V případě tolik
diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití
odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 542 tun CO2 ekvivalentu.
Děkujeme vám všem, že tříděním odpadu přispíváte ke zlepšení životního
prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Pro ty, kteří ještě netřídí i pro ty kteří ano,
ale stále špatně, jsme se připravili Nový odpadový seriál. Pod známým heslem:
„Opakování, matka moudrosti“ se v každém zpravodaji dozvíte spoustu zajímavých
informací o třídění..., tak tedy: Víte že,…
1. pytle na tříděný odpad si lze vyzvednout zdarma na TIC Železný Brod (platí
pouze pro občany s trvalým pobytem v Železném Brodě)
2. pytle jsou: žluté na směsné plasty a PET lahve, oranžové na nápojové kartony,
šedé na kovy
3. město tyto pytle nakupuje z rozpočtu města za nemalé částky – jejich
znehodnocení, tedy použití k jiným účelům je trestné
4. firmy, které nejsou zapojeny do odpadového hospodářství města – musí tříděný
odpad vozit na sběrný dvůr
5. plné pytle se odevzdávají ke kontejnerovým stáním na tříděný odpad, tedy
na svozová místa – ne k odpadkovým košům a kontejnerům na směsný odpad
rozmístěným po městě
V dalším díle se podíváme na to, jak správně třídit aneb co patří či nepatří do
jednotlivých pytlů.

Odbor obecní živnostenský úřad
Upozornění na obchodní nabídky zápisu do rejstříku podnikatelů
České komory firem a živnostníků
Upozorňujeme podnikatelské subjekty na existenci různých rejstříků, které
nabízí zápis do jejich evidence. Počátkem letošního roku vykonává svou činnost
nová společnost, která pod názvem Česká komora firem a živnostníků s. r. o.,
IČO 08804257, se sídlem Dlouhá 730/35, 110 00 Praha 1, oslovuje nové živnostníky
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s nabídkou zápisu do rejstříku, který bude realizován po zaplacení nákladů na
zápis ve výši 2 410 Kč.
V tomto ohledu považujeme za potřebné informovat vás, že částku za zápis do
rejstříku není nutné uhradit, neboť se nejedná o povinný zápis do informačního
systému veřejné správy. Jedná se pouze o zápis do soukromého rejstříku od
subjektu, který má název podobný oficiálnímu.
Dále uvádíme, že zápis do živnostenského rejstříku provádí příslušný živnostenský
úřad okamžitě a zdarma. Rejstříkem je celorepubliková databáze všech
podnikatelů disponujících živnostenským oprávněním – živnostenský rejstřík
vedený v elektronické podobě na www.rzp.cz. Do něj může každý nahlížet, požádat
živnostenský úřad o vydání výpisu či potvrzení o určitém zápisu, popřípadě o tom,
že v rejstříku určitý zápis není.
Monika Králová, ŽO

Odbor vnitřních věcí
Rádi bychom vás upozornili, že od června je opět možné blahopřát a navštěvovat
naše milé spoluobčany, kteří se dožívají krásného životního jubilea. V době
koronavirové krize se bohužel tato činnost musela pozastavit z důvodu ochrany
zdraví našich seniorů a žen, které je navštěvují. Touto cestou děkujeme všem
ženám ze SPOZu, které svoji činnost dělají ve svém volném čase a jsou velkým
přínosem pro starší občany, za kterými zavítají, popovídají si s nimi a předají
balíček od Města Železný Brod.
Ivana Ouhrabková, OVV

Výměna občanských průkazů
V návaznosti na ukončení platnosti stanoviska Ministerstva vnitra ze dne
19. března 2020, na jehož základě bylo umožněno občanům po dobu nouzového
stavu prokazovat svou totožnost i osobními doklady, jejichž platnost skončila
po 1. březnu 2020, vyzýváme občany k urychlené výměně nyní již neplatných
občanských průkazů.
Vzhledem k tomu, že MěÚ v Železném Brodě funguje již v běžných úředních
hodinách, žádáme občany, kterým skončila platnost osobního dokladu, aby si
o nový zažádali v co nejkratší době.
Nezapomínejte, že z důvodu blížící se letní sezóny, která v případě obnovení
cestování pravděpodobně přispěje ke zvýšenému zájmu o vydání cestovního pasu,
hrozí vyšší riziko tvorby front na dané přepážce.
Velkou výhodou podání žádosti o občanský průkaz nebo cestovní pas na našem
úřadě je právě krátká čekací doba. Úřední hodiny máme nejen v pondělí a ve středu
od 8 do 17 hodin, ale navíc také v úterý a čtvrtek dopoledne od 8 do 12 hodin.
Abychom vyšli vstříc i občanům, kteří nemají možnost se dostavit na přepážku
v úředních hodinách, lze v mimořádných případech po telefonické domluvě zařídit
občanský průkaz a cestovní pas i v neúřední dny.
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Myslíme také na občany, kteří jsou ze zdravotních důvodů upoutáni na lůžko
a nemohou se na úřad dostavit osobně. Pro ně je zde zřízena služba tzv. OFF-LINE
občanky. Pracovnice občanských průkazů opět po domluvě přijedou za těmito
občany domů, kde žádost o vydání občanského průkazu zařídí přímo na místě.
O občanský průkaz a cestovní pas může žádat i občan, který má trvalý pobyt v jiné
obci.
Ivana Ouhrabková, OVV

Volby do zastupitelstev krajů
Dle rozhodnutí prezidenta republiky č. 169/2020 Sb. ze dne 15. 4. 2020 se volby do
zastupitelstev krajů uskuteční v pátek 2. 10. 2020 v čase 14–22 hodin a v sobotu
3. 10. 2020 v čase 8–14 hodin.
Informace pro voliče
Aktivní volební právo (právo volit) do zastupitelstev krajů má státní občan ČR,
který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 3. 10. 2020) dosáhne věku nejméně 18 let
a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
Překážkou ve výkonu volebního práva do zastupitelstev krajů (tedy nemožnost
volit) je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu
odnětí svobody nebo z důvodu ochrany zdraví lidu, anebo výkon služby vojáka
z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí a 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. Městský úřad je povinen
do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč
žádosti vyhovět nelze.
MěÚ Železný Brod má pro volby do zastupitelstev krajů zřízeno devět 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 737, Jiráskovo nábřeží 366, Žel. Brod
– POZOR ZMĚNA!
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 – hasičská zbrojnice, Těpeře 68, Železný Brod
9. okrsek – Dům s pečovatelskou službou, Bzí 82, Železný Brod
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Pro volby do zastupitelstev krajů se vydávají voličské průkazy.
Voliči zapsanému v seznamu voličů pro volby do zastupitelstev krajů (vedeném
MěÚ Železný Brod), který nebude moci volit ve „svém“ volebním okrsku, vydá MěÚ
úřad Železný Brod na jeho žádost voličský průkaz.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb (tj. od
15. 4. 2020), a to buď osobně u MěÚ Železný Brod až do okamžiku uzavření stálého
seznamu voličů (tj. do 16 hodin dne 30. 9. 2020), 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
25. 9. 2020), kdy toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným
podpisem voliče (tento úkon je osvobozen od poplatku), nebo v elektronické
podobě pouze zaslané prostřednictvím datové schránky voliče (ID naší datové
schránky zbgbryd).
MěÚ Železný Brod již v současné době může vydat voliči voličský průkaz,
v souvislosti s tím upozorňujeme, že v případě ztráty voličského průkazu nelze
vyhovět žádosti voliče o vydání nového voličského průkazu.
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k zápisu do výpisu ze stálého
seznamu voličů pouze ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje,
kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému
pobytu. Z uvedeného je zřejmé, že volič zapsaný ve stálém seznamu voličů
MěÚ Železný Brod může na voličský průkaz volit v kterémkoliv okrsku pouze
Libereckého kraje.
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 A radnice, č. kanceláře 202, tel.: 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 našich webových stránkách
www.zeleznybrod.cz v sekci občan – volby.
Kateřina Veličková, OVV – úsek přestupků a voleb

Odbor sociálních věcí
Hrátky s pamětí s lektorem Zdeňkem Chourou se v Domě s pečovatelskou službou
v Železném Brodě uskuteční v těchto termínech: 21. 7. a 18. 8. vždy od 10 hodin.
S sebou dobrou náladu a tužku. Vstupné: 15 Kč.

Parkovací průkazy – kontrola platnosti
Žádáme držitele Parkovacího průkazu označující vozidlo přepravující osobu těžce
zdravotně postiženou o kontrolu jeho platnosti. Pokud máte na dokladu v kolonce
Platnost do: uvedené slovo neomezena, jedná se o neplatný typ průkazu a je třeba
jej vyměnit.
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Právě díky uvedené neomezené platnosti se může zdát, že je průkaz v pořádku, ale
v současné době se již vydávají průkazy, kde musí být uveden datum shodující se
s ukončením platnosti průkazu ZTP či ZTP/P.
Výměnu Parkovacího průkazu vám na počkání a bezplatně zajistíme na MěÚ
Železný Brod, Odbor sociálních věcí (budova „B“ – vedle Normy, 1. patro, kancelář
č. 200). S sebou je potřeba přinést platný průkaz ZTP nebo ZTP/P a jednu dokladovou
fotografii. Neplatný typ Parkovacího průkazu je nutné vrátit.
V případě zájmu o domluvení termínu výměny průkazu či jakéhokoliv dotazu
se neváhejte obrátit na kontaktní osobu Bc. Šárku Jirošovou, tel. č.: 483 333 968,
773 787 849.
Bc. Šárka Jirošová, OSV

… Představujeme poskytovatele sociálních služeb… díl VI.
Spokojený domov, o. p. s. poskytuje v Železném Brodě a okolí osobní asistenci,
pečovatelskou službu a odlehčovací službu.
Osobní asistencí pomáháme osobám s postižením zvládat každodenní běžné
činnosti v jejich přirozeném prostředí.
Jaký je časový rozsah osobní asistence? Osobní asistenci poskytujeme dle přání
uživatele sedm dní v týdnu 24 hodin denně.
Kolik osobní asistence stojí? Cena za jednotlivé úkony je 130 Kč za 1 hodinu
služby, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu. Pokud
poskytování služby většinu času nezbytného k zajištění úkonu netrvá celou hodinu,
výše úhrady se poměrně krátí.
Odlehčovacími službami zastupujeme pečující v péči o osoby se ztrátou
soběstačnosti v přirozeném prostředí, dle jejich potřeb.
Odlehčovacími službami vám zajistíme pomoc při: péči o vlastní osobu (hygiena,
oblékání...), stravování (dovoz jídla, pomoc při jeho přípravě, podávání), kontaktu
se společenským prostředím (doprovody k lékaři, za kulturou, na úřady…),
zaměřujeme se na poskytování služeb v malých obcích těchto regionů.
Časový rozsah odlehčovacích služeb: Odlehčovací služby poskytujeme dle přání
uživatele sedm dní v týdnu 24 hodin denně po dobu maximálně 14 dní v jednom
měsíci, další službu poskytujeme po uplynutí 14 kalendářních dnů od poslední
realizace služby. Jednorázové služby poskytujeme dle potřeby uživatele. O službu
je nutno zažádat nejpozději 30 dní předem.
Kolik odlehčovací služby stojí? Cena za jednotlivé úkony je 130 Kč za 1 hodinu
služby, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu. Pokud
poskytování služby většinu času nezbytného k zajištění úkonu netrvá celou hodinu,
výše úhrady se poměrně krátí.
Pečovatelskou službou umožňujeme lidem se ztrátou soběstačnosti důstojný život
ve vlastním, domácím prostředí v průběhu celého dne, a to po celý týden dle přání
uživatele.
Pečovatelskou službou vám zajistíme pomoc při: péči o vlastní osobu (hygiena,
oblékání...), stravování (dovoz jídla, pomoc při jeho přípravě, podávání), péči
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radnice informuje
o domácnost (úklid, praní prádla, nákupy…), kontaktu se společenským prostředím
(doprovody k lékaři, za kulturou, na úřady…).
Kolik pečovatelská služba stojí? Cena za jednotlivé úkony je 130 Kč za 1 hodinu
služby, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonu. Pokud
poskytování služby většinu času nezbytného k zajištění úkonu netrvá celou hodinu,
výše úhrady se poměrně krátí.
V případě zájmu o osobní asistenci, pečovatelskou službu a odlehčovací službu či
o podrobnější informace kontaktujte: vedoucí Petru Skalickou, mob.:773 503 087
(pondělí–pátek 8–16 hodin), e-mail: petra.skalicka@spokojeny-domov.cz nebo
sociální pracovnici Marii Kočovou, mob.: 773 565 341 (pondělí–pátek 8–16 hodin),
e-mail: marie.kocova@spokojeny-domov.cz.
Služby jsou poskytovány dle volné kapacity organizace.

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Program „Fond na zlepšení úrovně bydlení na území města Železný Brod“
Zastupitelstvo města Železný Brod schválilo na svém zasedání dne 18. 3. 2020
vyhlášení programu: Fond na zlepšení úrovně bydlení na území města Železný
Brod, který je zaměřen na opravy, úpravy a rekonstrukce staveb na území města
tak, aby se zlepšoval vzhled a technický stav bytových a rodinných domů. Zájemci
mohou využít návratné finanční výpomoci na dobu 2 až 7 let.
Z fondu je možné poskytnout návratnou finanční výpomoc na:
1

Obnova fasády domu starší 15 let

7 let

max. 200 000 Kč na 1 dům

2

Opravy a obnovy střech včetně konstrukce krovů
a klempířských prvků

5 let

max. 150 000 Kč na 1 dům

3

Výměny oken v domě starších 20 let

5 let

max. 50 000 Kč na 1 byt

4

Výměna rozvodů ústředního topení,
vč. topných těles v domě a kotle ÚT

5 let

max. 50 000 Kč na 1 byt

5

Výměna bytového jádra v panelovém domě

5 let

max. 50 000 Kč na 1 byt

6

Vybudování malé čistírny odpadních vod
ke stávajícímu domu

5 let

max. 50 000 Kč na 1 dům

7

Vybudování, oprava vodovodní přípojky, přípojky plynu
5 let
a NN ke stávajícímu domu

max. 50 000 Kč na 1 dům

8

Instalace solárních panelů na stávajících konstrukcí
domu, z důvodu ohřevu teplé vody v domě

5 let

max. 50 000 Kč na 1 dům

9
10
11
12

Rekonstrukce koupelny
Výměna elektroinstalace v domě starším 15 let
Stavební úpravy komínového tělesa
Dodatečné izolace domu proti vlhkosti

5 let
3 let
2 let
5 let

max. 50 000 Kč na 1 byt
max. 30 000 Kč na 1 byt
max. 20 000 Kč na 1 dům
max. 50 000 Kč na 1 dům

Žádosti k účasti ve výběrovém řízení je možno podávat kdykoliv v průběhu roku.
Formulář žádosti je na www.zeleznybrod.cz v sekci „Občan“. Více informací na
tel. č.: 483 333 944 nebo e-mailu: i.polejova@zelbrod.cz.
Iveta Polejová, referent OÚ a RR
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Policie České republiky, pobočka Železný Brod
Vzhledem k nastávajícím letním prázdninám apelujeme na
všechny motoristy, aby dbali zvýšené opatrnosti na komunikacích.
Policie ČR OOP Železný Brod během letních prázdnin zvýší svoji
hlídkovou činnost v okolí dětských hřišť a prostranství, kde bude
možný výskyt dětí a mladistvých osob.
Děkujeme občanům za respektování všech nařízení stanovených vládou ČR během
pandemie COVID-19 a zvládnutí této krizové situace, která se dotkla nás všech.
OOP Železný Brod si dovoluje občany informovat, že od 1. 5. 2020 byla do funkce
vedoucí OOP Železný Brod ustanovena npor. Kateřina Lochmanová.
Přejeme všem občanům města Železný Brod a okolí příjemné prožití letních
prázdnin.
za OOP Železný Brod prap. Eliška Havrdová – okrskář města

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 létě je otevřeno: po–pá: 8–12 a 12.30–17 hodin, so a ne: 9–12 hodin.
O státních svátcích 5.–6. 7. je otevřeno dle běžné otevírací doby.

Oblíbené informační centrum roku
Tato tradiční letní anketa byla pro letošní rok odstartována 21. 6. 2020. Anketu
připravila Asociace turistických informačních center ČR (A. T. I. C.) ve spolupráci
s infoTIC a časopisem KAM po Česku. Až do 31. 8. 2020 můžete hlasovat na
www.kampocesku.cz i pro naše „Železnobrodské íčko“. Věříme, že i díky vašim
hlasům, za které předem velice děkujeme, se nám podaří obhájit vítězství
z roku 2018.

Fotosoutěž Brody v Brodě 2020 startuje
Vyzýváme širokou veřejnost k fotografování a poznávání života a míst v našem
městě přes hledáček fotoaparátu. Pro letošní rok jsou vyhlášeny tyto kategorie:
„A“ Krásy města – kreativní a nový pohled zaměřený na zajímavé detaily města –
architekturu, technické stavby, zařízení, zajímavá zákoutí nebo fragmenty z budov
„B“ Život ve městě – umělecká, dokumentární a obsahově hodnotná výpověď
o současném životě města, městských slavnostech a kulturních akcích
„C“ Období koronaviru – období pandemie koronaviru, které nás všechny zasáhlo
a ovlivnilo (lidé, situace, prázdné město)
Pořadatel Fotostředisko Havlíčkův Brod ve spolupráci s městy Český Brod,
Havlíčkův Brod, Uherský Brod, Vyšší Brod, Železný Brod a Kraj Vysočina připomíná,
že uzávěrka soutěže je 30. 9. 2020. Více na www.fotobrody.cz.
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Pohled na město z ptačí perspektivy
Společnost Panoramas, s. r. o. vytvořila pro naše město zajímavou počítačovou
prezentaci, díky níž si můžete prohlédnout naše město z ptačí perspektivy.
Zakomponována jsou do ní i zajímavá místa, která si díky moderním technologiím
můžete prohlédnout v úhlu 360°. Tento projekt má sloužit nejen místním občanům,
ale především turistům. Od virtuální prohlídky si slibujeme, že potenciálního
návštěvníka města naláká k jeho skutečné návštěvě. Prezentace je k vidění na:
https://www.zeleznybrod.cz/cz/turista/turistika-zeleznem-brode/.

Železniční nehoda u Spálova
V úterý 25. srpna uplyne 30 let od tragické srážky osobního vlaku s nákladním
vlakem na Železnobrodsku. Při nehodě 25. 8. roku 1990 zemřelo 14 lidí a 32 jich
bylo zraněno. Na jižním konci mostu je pomníček obětem tragédie a na jejich
počest se také pořádá vytrvalostní běh a osmnáctikilometrový dálkový pochod
z Tanvaldu do Spálova.

Výstava petr luniaczek – lidová architektura železného brodu a okolí
V Muzeu a Pojizerské galerii Semily můžete až do 30. srpna zhlédnout výstavu
prezentující fotografie dochovaných staveb lidové architektury. Na celkem
42 fotografiích se můžete seznámit zejména s roubenými lidovými stavbami jak
z vesnické památkové rezervace Trávníky v Železném Brodě, tak z dalších osmi
vesnic, patřících do obce Železný Brod (Bzí, Horská Kamenice, Hrubá Horka,
Chlístov, Jirkov, Malá Horka, Střevelná a Těpeře), které Petr Luniaczek pořídil
v letech 2011–2014 při svých toulkách po našem kraji.
Toulky tohoto fotografa a turisty se však netýkají pouze Železnobrodska, protože
již v roce 2012 vydal publikaci „Putování za lidovou architekturou Jičínska“ a v roce
2015 knihu „Putování za lidovou architekturou Semilska“, kam zařadil i dva výlety
do Železného Brodu. Obě výše uvedené knihy si můžete zakoupit u nás v TIC nebo
v muzeu.

Výstava dobrý ročník
Od 4. 7. do 20. 9. bude v Kittelově domě na Krásné výstava skupiny třinácti absolventů
výtvarného ročníku 1972–1976 sklářské školy v Železném Brodě. Návštěvník zde
bude moci zhlédnout nejen skleněné autorské objekty, artefakty z oblasti užitého
umění a uměleckého řemesla, ale i fotografie, grafiku a malby. Vystavující Viktor
Blažek, Mária Hajnová, Jana Horáková (Bílková), Otýlie Horáková (Blažková), Ivana
Houserová, Zdeněk Lhotský, Zdeněk Petr, Zdena Roztočilová (Plátková), Markéta
Šílená, Václav Štroch, Maryša Vajdáková (Nechanická), Věra Vejsová a Miloslava
Vrzalová (Papežová) vás srdečně zvou na její zahájení 3. 7. od 15 do 17 hodin.
Výstava otevřena út–ne: 9–17 hodin.
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Letní akce v organizaci Iks Železný Brod
PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH SKŘÍTKA STŘÍPKA
celoroční interaktivní hra pro rodiny s dětmi

Období oblíbeného putování po stopách skřítka Střípka stále pokračuje. Připraveno
je mnoho doplňujících soutěží a rébusů, které vám pomohou najít dostatek stop,
abyste doputovali až k vítězství – skleněné postavičce skřítka Střípka. Při této
železnobrodské hře se můžete seznámit se sklářským řemeslem, vyzkoušet si
na vlastní kůži činnost u kahanu, foukat sklo nebo navlékat korále. Do akce jsou
zapojeny: Městské muzeum v Železném Brodě, sklářská i národopisná expozice,
Muzeum a galerie Detesk, s. r. o., SUPŠ sklářská, Minimuzeum skleněných
betlémů, Muzeum kočárků, hraček a betlémů, Městská galerie Vlastimila Rady,
sklářské firmy DT Glass, s. r. o., Glasstech, s. r. o., Hela-glass, sklářka Jana Šavrdová,
Sklářské studio Oliva a Skleněná bižuterie, a. s. Alšovice. Herní plán, který je
k dostání na TIC Železný Brod, můžete využít při putování po celý rok. Více o akci
na ww.zeleznybrod.cz.

FESTIVAL ŠIBENIČNÍHO HUMORU

sobota 18. července, čas 18–21 hodin

Letní netradičně vtipná akce. Přijďte se pobavit na
Šibeniční vrch vtipy Rudy Pivrnce a Jiřího Wintera
Neprakty.
V programu vaše děti k smrti pobaví divadélko Bodi
Jaroměř pohádkou Faust (40 minut klasické černobílé
pohádky v podání jednoho herce) a Kašpárkův hrobeček
(pětiminutová drobnička). Dospělé diváky smíchy ubije
Arnošt Frauenberg z pořadu Na stojáka se svojí stand
up comedy show na pohřební téma. Připraveno bude
drobné občerstvení a další možná šibeniční překvapení. RC Andílek a skautský
oddíl připraví pro děti stezku za strašidly, která povede ze skautské klubovny až na
samotný vrch Šibeňák. Start od 16 do 18 hodin.

LETNÍ KINO

čtvrtek 16. 7. a 13. 8. vždy od 21 hodin

Promítány budou tyto české filmové komedie: Teroristka (2019) v hlavní roli s Ivou
Janžurovou a Život je život (2015) v hlavní roli s Ondřejem Vetchým.

DECHOVKY BEZ HRANIC

čtvrtek 20. srpna od 16 hodin

Dechová hudba Broďanka ze Železného Brodu se svými hosty si připravila odpolední
posezení u dobré muziky nejen pro starší generaci. Občerstvení zajištěno od
SDH Železný Brod.
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MĚSTSKÉ DIVADLO ŽELEZNÝ BROD
Naposledy upozorňujeme vlastníky zakoupených vstupenek na představení
Přítelkyně (Ungelt, Praha 31. 3.) a Eliška Kateřina (DS Tyl Železný Brod 21. 3.), aby
tyto vstupenky vrátili v TIC Železný Brod, a to nejpozději do 30. 7. 2020.

Předprodej na podzimní divadelní sezonu bude zahájen od září
A co nás čeká na podzim? V sobotu 12. září se jeviště promění na přehlídkové
molo a modelky z agentury JBX Promotion nám předvedou modely na téma
Double fantasy z 11. ročníku přehlídky Made in Jablonec 2020. Následující sobota
19. září bude patřit rytmům orientu. Podpořit nejen svojí návštěvností budete
moct benefiční akci Orient show s hercem Karlem Zimou.
Ve středu 7. října nás ve francouzské komedii Marca Camolettiho herec David
Gránský ujistí, že „Stará láska nerezaví“. V hlavní roli se vedle Davida Gránského
objeví také Felix Slováček, Bára Mottlová, Hana Gregorová, náš broďák Martin
Sochor a další skvělí herci s pražského Divadélka Radka Brzobohatého v jejichž
podání se zde mohli vidět komedii: Boeing, Boeing aneb tři letušky v Paříži. Chybět
nebude ani premiéra divadelní hry Karla Svobody s názvem Eliška Kateřina, kterou
si pro vás DS Tyl Železný Brod připravil na sobotu 10. října.
V pondělí 30. listopadu budou prkna, co znamenají svět, patřit turnovskému
souboru Nakafráno. Po skvělých hrách Naštěkaná, Božský řízek a Slepičí úlet, které
jste u nás mohli vidět přichází herečky Kateřina Hofhansová, Michaela Kunetková,
Alena Tomášová a Romana Zemenová s novinkou „Ve stodole u slepic“. Divák se
stane svědkem toho, jak jde čas, jak pevná jsou rodinná pouta, a že život není jen
procházka růžovou zahradou.
Do divadelní dramaturgie budou zařazena také představení pro děti a mládež,
např.: Balnyka, čili život štěněte a Povídky z jedné a druhé kapsy.
Alena Matějková

MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY ŽELEZNÝ BROD
Otevírací doba v letních měsících: pondělí–neděle: 10–17 hodin, v jiný čas
a termín vám rádi otevřeme na požádání v TIC Železný Brod (po–pá 8–17, so 9–12).
Vstupné: 20 Kč a 10 Kč.

SKLENĚNÝ POKLAD
do 30. 8. 2020

Přijďte objevit a ocenit umění sklářského řemesla a svojí návštěvou podpořit
činnost místních sklářských firem a drobných živnostníků. Na velké letní prodejní
výstavě se prezentují firmy: DT GLASS, s. r. o., GLASSTECH LASER, s. r. o., Preciosa
Ornela – tradiční české perle, Titania Lux, s. r. o., Veselá světýlka Laurinová Libuše,
Zásada, AG Plus, Jablonec nad Nisou, Skleněné figurky Hanka Jarešová, Huntířov,
Skleněné figurky E. Plívová a M. Burianová, Hutní figurky Zdeněk Sochor, Hrubá
18

MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY ŽELEZNÝ BROD
Horka, Skleněné foukané figurky Karel Sobotka, Těpeře, Stanislav Jiroš – černá
bižuterie, Perlex Bijoux Jablonec, s. r. o., Helena Paterová – Skleněné šperky
a doplňky, SKLENĚNÁ BIŽUTERIE, a. s. Alšovice, Pěnčín, JM KORAL, s. r. o.,
Bratříkov, Beauty from Jana Havrdová, Sychrov, Ywainne.handmade Čermáková
Jiřina, Lampglas, s. r. o., Kortan – sklo bižuterie a Minimuzeum skleněných
betlémů Alena Kortanová, Jana Šavrdová, Železný Brod, Skleněné figurky Marie,
Luboš a Jiří Hlaváčkovi, Jitka Barešová a Jan Smetana, Atlas Bijoux – Květoslava
Konopková, Zásada, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod
a sklářské výtvarnice Adéla Kodoňová a Marta Havlíčková.
V rámci výstavy se uskuteční řemeslné sklářské workshopy, při kterých si můžete
vyzkoušet vlastní zručnost při šití náramků, foukání skla, oplétání kuliček nebo
výrobě bižuterie z knoflíků. Workshopy s broďačkou Jiřinou Čermákovou budou
1. a 29. 7., 5., 12., a 26. 8. a Preciosa Ornela si na 8. 7. připravila výrobu autorských
šperků s návrhářkou Oleksandrou Lysenko. Vyzkoušet si foukání u kahanu
s Karlem Sobotkou budete moci 14.-16. 7. a knoflíkovou bižuterii s firmou AG Plus
vyrobíte 21. 7. a 18. 8. 2020. Šperky si také budete moci vytvořit s firmou Atlas
Bijoux, Zásada a to v termínech 23. 7. a 13. 8. nebo se sklářkou Helenou Paterovou
v termínech 30. 7. a 27. 8. Náramky z minerálů
si vytvoříte s firmou Perlex 22. 7. a 11. 8. 2020.
Takže neváhejte a přijďte tvořit, veškeré dílny
jsou vhodné i pro děti a mládež.
Pro aktuální výstavu není připravena tradiční
Galerijní RADOvánka, ale speciální hra, která
vás zavede až ke skleněnému pokladu. Výstava
je tak vhodná i pro děti, které se při hledání
pokladu dozví zajímavosti o sklářském
řemesle.
Připomínáme, že následovat bude výstava Učitelé po škole II. (5. 9.-25. 10.),
kterou organizuje Klub sklářské školy z. s.. Závěr roku bude patřit výstavě Čtyři
generace Radů, nové objevy (31. 10. 2020–10. 1. 2021). V galerii jsou nainstalovány
zrestaurované obrazy Vlastimila Rady, k vidění je také opona, na níž jsou po
restaurátorském zásahu opět viditelné detaily, které byly díky nánosu špíny již
zcela neviditelné. Stála expozice získala nový svěží kabát a jsou v ní umístěny
všechny obrazy, které město vlastní.

MĚSTSKÉ MUZEUM ŽELEZNÝ BROD
Sklářská i národopisná expozice jsou v létě otevřeny od úterý do neděle v čase
9–12 a 13–17 hodin. Vstupné: dospělí 25 Kč, děti, studenti, senioři 15 Kč, rodinné
50 Kč, děti do 6 let, ZTP, členové ICOM, NPÚ a AMG zdarma, nad 5 osob skupinová
sleva. Více na: http://muzeumzb.cz.
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MĚSTSKÉ MUZEUM ŽELEZNÝ BROD
Ve sklářské expozici v budově České spořitelny (Klemencovsko)
na náměstí 3. května můžete navštívit výstavy
Sklářské symposium Letní sklářská dílna 2019 – výsledky tvorby čtyř účastníků
8. ročníku (Irena Czepcová, Marta Havlíčková, Tadeáš Podracký a Jan Hásek)
Josef Řezáč – Jirkov, Železný Brod – výroba moderní bižuterie – ukázky z autorova
bohatého sortimentu skleněné bižuterie, ale i šperky z drahých kamenů, stříbrné
tepané brože i smaltované brože jeho dcery Hany, absolventky sklářské školy, jejíž
připravované zapojení do rodinné firmy zmařil únorový převrat v roce 1948.

V národopisné expozici Běliště můžete navštívit
Dny lidové architektury v termínu 25.–26. července
V letošním roce se uskuteční 8. ročník celorepublikové akce Dny lidové architektury
Čech, Moravy a Slezska. Roubený dům Běliště bude v těchto dnech přístupný pro
návštěvníky zdarma a navíc se stane hlavním objektem Dnů lidové architektury
Libereckého kraje.
Národopisná expozice bude pro návštěvníky otevřena v sobotu a v neděli v čase od
9 do 17 hodin. Komentované prohlídky expozice s průvodcem proběhnou v sobotu
i v neděli v čase od 10 a 15 hodin. Pro zapálené zájemce o lidovou architekturu je
připraven komentovaný okruh po památkové rezervaci Trávníky, který odstartuje
od Běliště v sobotu i v neděli ve 13 hodin. Rodiče s dětmi spolu mohou strávit hezký
čas u hry „Život na Bělišti“, při které po nálezu 12 šifer odhalí záhadu starého
nápisu na záklopovém prkně domu.
Nejen rodiny s dětmi se mohou těšit na odpolední pohádky od 14 hodin. V sobotu
sehraje loutkový soubor Vozichet z Jablonce nad Nisou příběh o hledání ženicha
„Malý, hubený a jednooký“ a v neděli divadlo Rolnička z Liberce „Barevnou
pohádku“. Děti se budou moci v čase 13–16 hodin zapojit do výtvarné dílny, kterou
si pro ně připraví Lenka Hřibová ze Semínka země, a vyrobit si z přírodních
materiálů tyčkovou loutku. V sobotu od 10 do 17 hodin budou moci návštěvníci
obdivovat zručnost paní Ivety Dandové, která se zabývá pletením košíků z orobince
a řezbářský um pana Břetislava Jansy, který předvede výrobu originálních
dřevěných lžic. Pár kroků od Běliště se nachází Minimuzeum skleněných betlémů,
které bude možné navštívit oba víkendové dny od 9 do 17 hodin. Milovníci skla
a bižuterie zde budou mít příležitost vyrobit si vlastní šperk v korálkové dílně nebo
si zakoupit výrobek firmy Kortan v prodejně minimuzea.
Letní Běliště dětem
Každé úterý a čtvrtek v prázdninových měsících se za příznivého počasí můžete
připojit k dopoledním pohádkovým herničkám, které převážně pro rodiče či
prarodiče s dětmi připravuje RC Andílek.
Bližší informace www.centrum-andilek.cz, info@centrum-andilek.cz nebo na
fb/Rc Andílek.
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„Pimprlení s Lenkou“ proběhne letos ve čtyřech středečních termínech. Lenka
Hřibová ze spolku Semínko země ze Semil připraví oblíbené pohádky a tematické
výtvarné dílničky v těchto dnech: 15. 7. Čarovná zahrada, 29. 7. O víle Jizeríně,
12. 8. O zvířátkách, 26. 8. Vyplouváme...
Kateřina Řezníková, Městské muzeum v Železném Brodě

Sbírkový předmět z muzejního depozitáře
Městské muzeum představuje, tak jako každý měsíc tohoto roku, sbírkový předmět
spjatý se sklářskou školou. Tentokrát se budeme věnovat období 2. světové války.
Sbírkovým předmětem je fotografie připomínající odevzdávání zbraní a odchod
německé posádky ze sklářské školy v květnu 1945. Tento snímek je součástí sbírky
fotografií věnující se květnovému povstání 1945 v Železném Brodě, kterou jsme
získali od místního sběratele pana Jaroslava Maška.
Za to, že škola přečkala válečné období bylo především zásluhou ředitele Aloise
Meteláka, i když mu bylo po válce některými kritiky vyčítáno, že byl opatrný a měl
sklony ke kompromisům. Jako ředitel školy musel řešit mnoho problému. Sklo bylo
na příděl a na váhu, nebylo tak z tohoto důvodu moc prostoru k experimentům. Po
personální stránce, kdy měli v roce 1941 být ze školy propuštěni bývalí legionáři
a ti, kteří žili ve smíšeném manželství, nebyla situace taky jednoduchá. Škola
zaměstnávala tři příslušníky československých legií v Rusku – profesora Přenosila,
školníka Hofrichtera, pomocného školníka Křížka a francouzského legionáře
Kirchnera. Kvůli manželce měl také opustit školu profesor Brychta. Ředitel Metelák
udělal vše pro to, aby je ve škole udržel. V Přenosilově případě nebyl úspěšný,
přestože své osobní žádosti adresoval prezidentu Háchovi i ministrovi školství.
Jaroslav Brychta a Viktor Kirchner mohli díky Metelákovi zůstat. Ředitel také
celkem úspěšně intervenoval ve prospěch žáků, aby nebyli nasazováni na nucené
práce do Říše. V roce 1944 musel přes ředitelovy protesty odejít Miloslav Janků.
Ředitel Alois Metelák nemohl zabránit zneužití školní budovy pro vojenské účely
a přerušení výuky. Armáda postupně budovu obsazovala od roku 1943. V dubnu
1944 obsadila levou polovinu, na podzim celou školu. Po uzavření školy byli učitelé
a žáci přiděleni na práci do vojenského skladiště v Železném Brodě, do Zittwerke
v Semilech i jinam. Ve sklářské škole byl ubytován strážní oddíl a ženy důstojníků
s dětmi. V době květnového povstání, 5. května 1945, došlo k dohodě mezi českou
stranou a velitelstvím německé posádky
o předání německých zbraní do českých
rukou. Zbraně byly předávány následující
den ve sklářské škole. Za českou stranu je
přebíral Oldřich Kolzrt.
S použitím informací z knihy 100% sklo,
sklářská škola v Železném Brodě 1920–
2010 připravil Mgr. David Řeřicha.
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GALERIE A MUZEUM DETESK ŽELEZNÝ BROD
náměstí 3. května 20
Otevřeno denně včetně víkendů a svátků v čase 9–17 hodin.
Až do začátku září bude probíhat v galerii DETESK společná výstava dvou našich
předních sklářských výtvarníků Jaromíra Rybáka a Jana Štohanzla. Oba jsou
absolventy železnobrodské sklářské školy, tudíž mohou být označeni místně
běžně vžitým termínem „SKLANĎÁCI“. Odtud je už jenom krůček k jeho vtipnému
poangličtění. A tak nese výstava název „GLASSMATES“.
Pár slov o vystavujících:
Jan Štohanzl (*6. 11. 1948 v Přibyslavi) Po dvou letech
strávených na gymnáziu a roční praxi ve Sklárnách
Bohemia Poděbrady studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě (1967–1971)
v ateliéru prof. Ladislava Olivy. Od roku 1981 zastával
místo vedoucího broušení skla Ústředí uměleckých
řemesel v Praze. V roce 1977 získal titul „Mistr umělecké
řemeslné práce“. Členem Svazu českých výtvarných Jan Štohanzl:
umělců se stal v roce 1988, sklářským výtvarníkem ve Mořský svět
svobodném povolání je od roku 1989. Současná výstava
představuje jeho typickou tvorbu, tavené a broušené
plastiky z optického skla. Přesně jich je 39.
Jaromír Rybák (*24. 2. 1952 v Plzni) Po absolvování
Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném
Brodě (1967–1971) nastoupil ke studiu na pražskou
Vysokou školu uměleckoprůmyslovou do sklářského
ateliéru profesora Stanislava Libenského. Studia úspěšně
dokončil v roce 1979. V Železném Brodě se setkáme
s tavenou plastikou Jaromíra Rybáka zejména v pro něho
typické kombinaci s kovem. Návštěvníky jistě zaujme
i svými obrazy.

Jaromír Rybák:
BEING

KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Vybíráme z programu kina
Zdravím vás, vážené čtenářky a čtenáři. Mám pro vás dobrou a zároveň smutnější
zprávu. Ačkoli kino po nouzovém stavu „na půl plynu“ samozřejmě promítat
začalo, bude muset brzy opět dočasně zavřít, a to nejen z důvodu každoroční
dovolené. Konkrétně od 11. července do konce srpna. Dobrá část této zprávy je,
že se tento letní čas využije k dalším úpravám, zejména k opravě opony. Abyste
si stihli vychutnat ještě nějaký ten filmový zážitek po jarním deficitu, je pro vás
připraven menší program. Pro ty, kteří nestihli v červnu, je naplánována repríza
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dlouho očekávaného dokumentu „V síti“. Asi nejvíce bych ovšem chtěl upozornit
a pozvat vás tímto na snímek, kterým se do září rozloučíme – po 20 letech obnovené
premiéry kultovního filmu Davida Ondříčka „Samotáři“, tak rozhodně dorazte!
Snad nám po létě už nebude stát nic v cestě a kino bude moci promítat naplno pro
všechny a tím myslím i seniory, což je další velice dobrá zpráva. Tímto vám přeji
krásné léto a v září na viděnou.
Jan Jelínek, vedoucí KC Kino

V červenci přijďte do kina na tyto filmy
3. 7. od 19.30 hodin Malá lež (USA 2019) – komedie/drama, 100 Kč, 100 min.,
v původním znění s titulky, nevhodný do 12 let
Dle skutečné lži uvidíte příběh Newyorčanky Billi a její čínské babičky Nai Nai,
které rodina zatají pravdu o jejím zdravotním stavu.
4. 7. od 15 hodin Ledová sezóna: Ztracený poklad (USA 2019) – animovaný
/ komedie, 120 Kč, 90 min.,
Lední medvěd a polární lumíci v exotické džungli po vzoru slavných hrdinů Indiana
Jonese a Johnyho Englishe.
4. 7. od 19.30 hodin 3 Bobule (ČR 2020) – komedie, 130 Kč, 103 min.,
Po mnoha sklizních... Honza a Klára jsou rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední
starosti je odcizily a příběh je renesancí jejich lásky... nastává pro ně rozhodující
čas vinařského roku – vinobraní.
7. 7. od 19.30 hodin V síti (ČR 2019) – dokument, 100 Kč, 100 min., přístupný od 15 let
Tři herečky, tři pokojíčky, 10 dní a 2 458 sexuálních predátorů. Experiment, který
naléhavým způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu.
10.7. od 19.30 hodin Samotáři: Obnovená premiéra po 20 let (ČR 2000) – komedie
/drama, 100 Kč, 103 min., přístupný od 15 let
Sedm mladých lidí ve věku od 23 do 33 let se na konci 90. let ve velkém městě
pokouší praktikovat milostný vztah, a tak na sebe milostně narážejí a nechávají se
unášet vztahy, které je dovedou zpět do samoty.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽELEZNÝ BROD
Jiráskovo nábřeží 737, Železný Brod
Upozorňujeme, že v období letních prázdnin bude omezená otevírací
doba, a to: úterý: 9–12 a 13–17.30 hodin, středa–čtvrtek: 9–12 a 13–17
hodin.

Z knižních novinek pro dospělé čtenáře
Radka Třeštíková: Foukneš do pěny – Hlavní hrdinka psychologicky laděné road
movie se vydává na útěk před svými vzpomínkami a bolestí, pryč od své minulosti,
v elektromobilu svého manžela, přes Evropu až k oceánu.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽELEZNÝ BROD
Fredrik Backman: Úzkosti a jejich lidé – Bláznivá tragikomedie o skupince
rukojmích zajatých neúspěšným lupičem při prohlídce bytu.
Olga Tokarczuková: Bizarní povídky – Povídkový soubor polské nobelistky
předkládá rozmanité pohledy na podivnost a její pronikání do každodenního
života.
Lesley Kara: Fáma – Psychologický thriller z poklidného přímořského městečka
v Essexu, ve kterém život totálně změní jedna nevinně vyslovená fáma.
František Niedl: Já, rytíř – Další ze série románů o rytířích
z Vřesova, které se odehrávají v bouřlivé době za panování
českého krále Jana Lucemburského.
Aleš Palán: Rady pánu Bohu, jak vylepšit svět – Čtyřicet
zlepšováků, jak zdokonalit svět, které autor nenavrhuje politikům,
ekonomům ani různým aktivistům, ale rovnou pánu Bohu, jsou
vtipnou sondou do našich strachů, komplexů, zbytečných starostí
a malicherností, kterými si otravujeme životy.
Jan Vojáček: Umění být zdráv – Jeden z nejuznávanějších
představitelů funkční medicíny vám ukáže, jak ve vlastním
organismu probudit schopnost samoléčby a najít ztracenou harmonii.
Silvia Appel: Zahrádka ve městě – Zahradnická příručka se věnuje trendu
zahradničení na malé prostoře, zaměřuje se na využití volných míst v městské
zástavbě, na předzahrádkách, terasách, dvorcích či ve vnitroblocích.

Knižní novinky pro děti
Ester Stará – Milan Starý: Když myšky šeptají a Když roboti brebentí –
Interaktivní mluvící knížky z edice Kouzelné čtení pomůžou dětem se správnou
výslovností. Fungují pouze s elektronickými Albi tužkami, která jsou v knihovně
také k zapůjčení.
Přejeme vám krásné léto plné pohody umocněné četbou pěkných knížek.
Dana Hudíková a Irena Matoušová

SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
Máme prázdniny, to znamená, že není úřední den ani žádné kluby, ale přesto
máme pro vás důležité informace.
1) Letošní Harkány jsou zrušeny, zálohy se překládají na příští rok na květen 2021.
Noví zájemci o pobyt v Harkánech se mohou přihlásit do 31. 10. 2020 se složením
zálohy 5 000 Kč. Aktuální informace sledujte ve vývěsce na tržnici a v podzimním
zpravodaji (září a v říjnu). Kontakty: L. Mastníková, mob.: 704 733 547, J. Mullerová,
mob.: 704 309 108, 733 242 475 nebo e-mail: mullerova.joh@seznam.cz.
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SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
2) Ozdravný pobyt v Chorvatsku se uskuteční ve stanoveném termínu od 7. 9. do
16. 9. 2020. Doplatek za pobyt se bude vybírat 27. 7. od 14 hodin v klubovně na
Poříčí. Plná cena je 7 550 Kč, doplatek je 4 550 Kč. Zatím nevíme, jestli na tento pobyt
dostaneme grant od Libereckého kraje. Vše se bude průběžně řešit. CK Caravan
zajišťuje pojištění a storno poplatek ve výši 360 Kč. Lze uhradit s doplatkem.
Schůzka účastníků pobytu bude v pondělí 31. 8. ve 14 hodin v klubovně na Poříčí,
kde bude oznámena hodina odjezdu, místo ubytování, zasedací pořádek v autobusu
a další nezbytné informace. Pozor odjíždíme v pondělí. Kontakty: M. Minářová,
mob.: 724 531 270, V. Bartošová, mob.: 774 781 767.
3) Dne 19. 8. 2020 bude se konat jednodenní zájezd do Krkonoš a Jizerských
hor. Podle situace a počasí by mohl být i výšlap na Chojník v Polsku. Přihlášky
u V. Petružálkové.
4) O rekondičním pobytu v Třeboni budou informace v zářijovém zpravodaji.
Je nezbytně nutné, aby přihlášení účastníci zájezdů sledovali aktuální informace ve
vývěsce na tržnici. Všem našim členům přejeme krásné léto a hlavně stálé zdraví.
za výbor Marcela Minářová
Kontakty: neslysicizb@post.cz, szdpzb@seznam.cz, J. Brynda: 720 382 233,
M. Paldusová: 724 462 219, V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová:
724 531 270, M. Flajšmanová: 721 861 515

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Přejeme všem dětem, žákům a studentům krásné prázdniny. Hodně sluníčka
a skvělých zážitků. Věříme, že se do školních lavic po opravdu dlouhé době vrátí
v úterý 1. září, kdy začne nový školní rok 2020/21.

Prázdninový provoz mateřských škol
V době letních prázdnin v termínu od 13. července do 21. srpna 2020 včetně bude
přerušen provoz v MŠ Na Vápence, MŠ Slunečná a MŠ Stavbařů v Železném Brodě.

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod
Zahájení výstavy žákovských prací Sklo & Design
Srdečně zveme příznivce skla a designu na zahájení tradiční letní výstavy v budově
sklářské školy. K vidění budou letošní maturitní a klauzurní práce oborů Výtvarné
zpracování skla a Průmyslového designu. Slavnostní zahájení výstavy proběhne
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
v úterý 30. června v 10 hodin ve výstavním sále školy. Výstavu zahájí Mgr. Petra
Hejralová. Výstava bude otevřena v termínu 7. 7.–22. 8. 2020 vždy od úterý do
soboty v čase 10–17 hodin.
Otevírací doba školní prodejny je v termínu 21. 7.–8. 8. 2020 vždy od úterý do pátku
v čase 10–16 hodin.

Úspěch žáků na mezinárodním bienále studentského designu DESIGN.S
Odborná komise soutěže DESIGN.S vybrala
do užšího kola 10 prací našich žáků. Mezi
postupující byly vybrány práce studentů
Produktového designu: Elišky Horynové
(Cornelius), Romana Mareše (Blik Blik),
Antonína Koška (Lapideus), Nikoly Kolářové
(B-Help), práce studentek ateliéru Malba
a dekor: Pavlíny Stránské (Mirror) a MarieMagdalény
Jiřenové
(Bezmola),
práce
studentky Lenky Holubcové z ateliéru broušení Cornelius od autorky
a tavené plastika, práce studentů ateliéru Elišky Horynové
Hutního tvarování skla: Niny Klempererové
(soubor mís) a Antonína Štekla (Pravěk) a práce studentky Lucie Václavíkové (Veselá
abeceda) z ateliéru Design šperku, bižuterie a módních doplňků. Gratulujeme!

Přijímací řízení na technické obory
Nevyšly vám jednotné přijímací zkoušky dle představ? Nepodařilo se vám umístit
na kvalitní školu? Nezoufejte! Ředitel školy vyhlásil 2. kolo přijímacího řízení do
čtyř letých maturitních oborů Aplikované chemie a stipendijně podpořeného
oboru Technologie silikátů. Více informací naleznete na www.supss.cz/uchazeč

Výstava SKLOLETÍ
Naše škola pořádá u příležitosti 100. výročí svého založení výstavu v Muzeu
východních Čech v Hradci Králové. Není to poprvé, kdy se práce žáků sklářské
školy představují v této budově – velká výstava školy se odehrála na stejném místě
již před 91 lety – v roce 1929 ji uspořádal královehradecký Sklářský ústav.
Reprezentativní výběr děl mapuje tvůrčí úsilí posledního desetiletí, doplněný
ukázkami historického skla z období první republiky. Vystavená díla, realizovaná
žáky podle jejich vlastních návrhů, prokazují zásadní vliv školy na výtvarnou,
řemeslnou i technologickou úroveň českého sklářství. Škola prezentuje díla
v technikách broušeného skla, tavené skleněné plastiky, rytí a malování skla,
hutního tvarování skla, zpracování technického skla a výroby skleněných figurek
nebo skleněného šperku a bižuterie. Vystavené artefakty dokládají nejenom talent
žáků, ale také schopnosti pedagogů rozvíjet invenci žáků a schopnost dovést
originální myšlenky do zdárné realizace.
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Obor produktového designu je na této výstavě zastoupen modely a prototypy
z materiálů, s nimiž žáci průběžně pracují – tedy z papíru, dřeva, plastu, kovu
a samozřejmě skla. Za kvalitními výsledky činnosti sklářské školy je třeba spatřovat
nejenom výtvarné obory, ale také technicky profilované obory – Aplikovanou
chemii a Technologii skla, o nichž návštěvníci výstavy také získají informace
edukativní formou.
Výstava je pro veřejnost přístupná v termínu 3. 7.–25. 10. 2020. Denně, kromě
pondělí od 10 do 18 hodin (v pátek do 20 hodin). Ve čtvrtek 1. 10. 2020 proběhne
v muzeu slavnostní setkání organizátorů a jejich hostů s veřejností v pojetí
vernisáže. V průběhu výstavy budou organizovány komentované prohlídky
a předváděcí akce, tou největší bude účast školy na Muzejní noci 23. 10. 2020.
Více informací na: www.supss.cz.
Mgr.A. Jan Hásek, ředitel školy

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Ochranovský sbor při čce (Jednota bratrská) železný brod
Na neděli 5. července připravujeme Husův den. Dopolední shromáždění začíná
v 9.30 hodin ve velkém sále kaple Jednoty bratrské na Brodci v Železném Brodě.
Bohoslužby bude sloužit Hana Jalušková.
Odpolední shromáždění na Kalichu u Besedic začíná v 15 hodin. Biblickým
úvodem poslouží Ondřej Halama – senior, ochranovského seniorátu. Přednášku
na téma „Husovo pojetí pravdy a jeho ohlasy u některých českých myslitelů“
bude prezentovat Michal Šimek – evangelický farář, novinář a spolupracovník
společnosti Post Belum.
V případě nepříznivého počasí se i odpolední shromáždění uskuteční ve velkém
sále kaple Jednoty bratrské na Brodci v Železném Brodě. Srdečně vás zveme na
tato setkání.
Marcela Pallová, kurátorka

Svč Mozaika Železný Brod
Od 15. 6. probíhá v SVČ Mozaika rekonstrukce elektrického zařízení, vodoinstalace
a kanalizace. Z tohoto důvodu je pro příměstské tábory zajištěno náhradní zázemí
v sokolovně na Hrubé Horce. Stále nabízíme volná místa na automodelářském
táboře v Novém Městě pod Smrkem, na výtvarném, sportovním i některých
příměstských táborech. Podrobné informace na mob.: 778 494 827 (8). Poslední
přihlášení s platbou musí být provedeno do 3. 7. 2020.
S přáním pěkně prožitého léta, kolektiv pracovníků SVČ Mozaika
27

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Akce obce Bozkov
Informujeme vás o akcích a koncertech, které se uskuteční v naší obci a na které
vás srdečně zveme.
Bozkovská pouť (4.–5. 7.), Poprázdninová Disko (5. 9.), Visací Zámek + E!E (19. 9.),
Tři Sestry (9. 10.), DOGA + německý HAMATOM (14. 11.), Mikulášská Disko (5. 12.)
a Štěpánská Disko (25. 12.). Více na www.obecbozkov.cz.
Stanislav Doubek, starosta obce

Rodinné centrum Andílek
sídlo: ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora
V letních měsících se můžete těšit v úterý a ve čtvrtek na venkovní herničky na
Bělišti. Pohádkově laděné herničky, při kterých budeme zpívat, tvořit, hrát si
a soutěžit budou probíhat vždy v čase 9–12 hodin. Ve čtvrtek 27. 8. si při poslední
herničce užijeme společné grilování. Vstupné je vždy dobrovolné a pro maminky
je připravena káva.
Užít si našich herniček budete moci také na městském koupališti pravidelně každé
pondělí (10–12 hodin) a středu (15–17 hodin). Připravena bude zábava v podobě
animací a her. Rodičům, kteří si budou chtít v klidu zaplavat, zajistíme hlídání dětí.
Pro dospělé se na Bělišti uskuteční venkovní jóga s lektorkou Danielou Tůmovou,
a to od 8. 7. každou středu od 17 hodin. Lekce: 70 Kč. S sebou: podložku na cvičení,
vhodné oblečení a pití.

Akce
1. 8. od 10 hodin Festiválek u roubenky – hudba, zdravé a rukodělné stánky, čajovna,
přednášky na zajímavá téma (alternativní medicína, zdraví, vztahy, živá kuchyně
a bezobal), swap a workshopy... po celý den se můžete těšit na příjemnou atmosféru.
Vstup: dospělí 60 Kč.
25. 7. od 21.30 hodin Noční stezka odvahy za hvězdami – na cestě spousta tajemných
a strašidelných postav. Start na odbočce ke kostelíku Na Poušti, cíl ve hvězdárně na
Popluží. vstupné: 20 Kč. Vhodné pro děti od 5 let v doprovodu rodiče.
6. 9. Závody kočárků – své závodní týmy i jednotlivce můžete stále přihlašovat na
e-mailu: h.simmova@centrum-andilek.cz.
12. 9. od 10 hodin Jablečná slavnost na Bělišti
Přejeme vám krásné léto plné sluníčka a pohody!

za RC Andílek Helena Simmová
Více informací na www.centrum-andilek.cz,
info@centrum-andilek.cz, h.simmova@centrum-andilek.cz, 774 608 874.
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Skautské středisko Údolí Železný Brod
Ohlédnutí za skautskou činností ve středisku Údolí Železný Brod
S postupným uvolňováním pravidel jsme se dočkali i my skauti. Od půlky května
byly znovu povolené schůzky s dětmi. Bylo však nutné přizpůsobit činnost tak, aby
byla dodržena hygienická opatření. Zpočátku bylo nutné mít roušku, desinfikovat
vnitřní prostory, měřit dětem teplotu apod. Ani tato omezení nás neodradila. Děti
se na společně strávené chvíle už nemohly dočkat a i nám dospělým děti moc
chyběly! Do konce června jsme mohli uskutečnit šest schůzek.
Vedoucí pěších vlčat a světlušek se snažili zabavit děti hlavně tak, aby mohly
vybít přebytečnou energii. Hráli s nimi pohybové hry a také si společně prošli
pohádkovou stezku od RC Andílek. Krom těchto aktivit se jim také podařilo krásně
vymalovat upravenou zvětšenou klubovnu. Školní rok s dětmi zakončili výletem.
Vodní oddíl Ledňáček navíc, kvůli nařízení mít ve skupině max. 15 dětí, rozdělil
děti do dvou skupin a schůzky od 20. 5. do konce školního roku probíhaly ve
středu i ve čtvrtek. Vždy ve Splzově u vody a na lodích, při hraní, putování k jezu,
brodění na ostrov pro poklad, nacvičování skautských dovedností vč. vaření vody
v plechovce a měření stromu, rozdělávání ohně po indiánsku za pomoci luku nebo
třeba při horolezení pro sladkosti…
Oddíl skautů a skautek po rozvolnění vládních opatření také obnovil svou činnost,
byť ve zvláštním režimu. Děti byly rovněž rozdělené do dvou skupin a jejich
schůzky probíhaly pouze venku – ve dvou odlišných časech ve středu. Doufáme, že
zanedlouho již schůzky budou moci probíhat v normálním režimu a společně pro
všechny děti.
V polovině června uspořádali vedoucí v klubovně brigádu, při které opravili hřiště,
zkontrolovali a opravili vybavení na tábory. Ty jsou zatím povolené v původně
naplánovaných termínech a věříme, že se nic nezmění! Pěší postaví svůj tábor od
1. do 15. srpna na Měsíční louce v Holanech, kam pojede cca 33 dětí. Vodní oddíl
s 20 dětmi pojede do pravěku a stráví konec léta na louce u řeky Ploučnice, blízko
obce Hradčany u Mimoně.
za skautské středisko Údolí Pavlína Plívová – Pája,
Michal Bareš – Komár a Hanka Kleinová – Bronťa

Kamenický klub mládeže Horská Kamenice
V sobotu 15. srpna srdečně zveme na tradiční Kamenický speed badmintonový
turnaj pro děti a dospělé. Zápis závodníků proběhne v 10 hodin na hřišti v Horské
Kamenici. Připraveny jsou krásné výhry a chutné občerstvení. Startovné: děti
50 Kč a dospělí od 15 let 100 Kč. Hrát se bude v týmech ve složení: smíšené páry:
děti (dospělí + dítě) a dospělí (žena + muž). Těšíme se na vás, neboť pohyb je to, co
potřebujeme a naše pravidla jsou pro každého. Více na fb KKM.
Jarmila Koňáková
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SPORT
Fsa Jany Boučkové Železný Brod
Na městské koupaliště jsme si pro vás na letošní léto připravili
spoustu aktivit. Cvičební lekce pro seniory a dospělé v bazénu
i mimo něj se uskuteční v termínech: 2., 7., 9., 28. a 30. 7. a 4., 6., 28., a 27. 8. 2020
a Cvičební víkendy Fit Pain Free 11. 7., 1., 8. a 29. 8. 2020. Připravena bude také
plavecká škola pro děti, ranní plavání od 8 do 9.30 hodin a noční plavání v čase
20–21.30 hodin. Přijďte si na koupaliště v běžné otevírací době pondělí až neděle
v čase 10–19 hodin nejen zaplavat, ale ve výše uvedených termínech také skvěle
protáhnout tělo. Těšíme se na vás. Rezervace na cvičení na mob.: 602 252 677.
za FSA Jana Boučková

SDH Horská Kamenice
V sobotu 29. srpna od 14 hodin vás srdečně zveme na Loučení s létem na hřiště
u hasičské zbrojnice v Horské Kamenici. K poslechu a tanci zahrají Kapelníci
a DJ Aleš Mastník a DJ Jarda Hoření. K občerstvení bude připravena vepřová
pečeně na grilu, grilované uzenky, halušky, plzeňské pivo, moravská slivovice
a zákusky. Vstupné: 50 Kč, děti zdarma.

Oznámení
Dne 9. července 1960 si v místní obřadní síni řekli své ANO Dagmar a Tomáš
Palovi. V letošním roce si 9. července při příležitosti Diamantové svatby svoje ANO
zopakují rovněž v místní obřadní síni.
Do dalších společných let jim přeje hodně zdraví, lásky a porozumění
dcera Dáša a syn Tomáš s rodinami

HÁDANKA
Pedagoga a autora soch na budově brodské sokolovny Jaroslava
Brychtu poznalo pouze 6 osob. Celoroční permanentku na
výstavy do Městské galerie Vlastimila Rady vyhrávají: Otakar
Vedral, Tomáš Šefr a Ladislav Ouhrabka. Gratulujeme. Poznáte
i nyní, kdo je zachycen na fotografii? Jméno osoby nám posílejte
nejpozději do 10. 7. 2020 (e-mail: info@zelbrod.cz). Hrajeme o tři
sezonní permanentky na Městské koupaliště Železný Brod, které
bude za příznivého počasí otevřeno: po–ne: 10–19 hodin. Více na
fb/Městské koupaliště Železný Brod.
sklářský výtvarník, současný zastupitel
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INZERCE

RELBY, s. r. o.

přijmeme pracovníka na pozici strojníka
Naše společnost hledá vhodného kandidáta pro
obsazení volného pracovního místa na pozici strojníka
pro provoz malých vodních elektráren pracoviště:
vodní elektrárna Železný Brod.
Požadujeme: elektrotechnické nebo strojní vzdělání,
manuální zručnost, spolehlivost, všestrannost,
samostatnost, řidičské oprávnění, skupiny b.
Nabízíme: práci v hlavním pracovním poměru, pestrou
náplň práce, dobré platové ohodnocení, možnost
zaškolení i v jiných profesích. Bližší informace pro vážné
uchazeče poskytneme na telefonním čísle 724 038 285.
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OSTATNÍ
Hradec Králové – centrum českého sklářství?
Neuvěřitelné, ale byla to pravda.
Roku 1910 vzniká velmi vlivná instituce – Obchodní, živnostenská a průmyslová
ústředna v Hradci Králové. V jejím čele stojí legendární hradecký starosta
a poslanec JUDr. František Ulrich. Cílem instituce bylo vytvořit protiváhu Obchodní
a živnostenské komoře v Liberci, která byla hlavním ochráncem německého
podnikání na sever od Prahy. Hradecká ústředna naopak hájila vše, co bylo na
severovýchodě Čech české, tedy i národnostně české sklářství na Železnobrodsku
a Semilsku. To v celém sklářském pohraničním pásu od Teplic po Orlické hory
tvořilo v podstatě osamocený malý národnostně český ostrůvek. Se vznikem
Československa se zrodil nápad české sklářství rozvinout také v ostatních českých
oblastech jinak převážně německého pohraničí. Organizačním, politickým
a výzkumným centrem se zásluhou ambiciózního Ulricha měl stát Hradec Králové,
centrem českého sklářského vzdělávání pak Železný Brod.
Františku Ulrichovi a jeho stranickému kolegovi ministru průmyslu Ladislavu
Novákovi se podařilo cíle dosáhnout. V Hradci Králové je 1. 1. 1923 zřízen
Sklářský výzkumný ústav, hradecká Ústředna začíná být považována za ústřednu
českého sklářství a v Železném Brodě vzniká sklářská škola. Mezi hlavní úkoly
sklářského ústavu patří tuto školu podporovat. Rozvoj českého sklářství měl vedle
národnostních cílů také přispět československému exportu skla coby významnému
nástroji k překonání hospodářské krize po 1. sv. válce. Ministerstvo průmyslu obě
instituce (školu i ústav) štědře subvencovalo. Např. roku 1924 doputovalo do každé
z institucí 200 tis. Kč (cca 13 mil. dnešních Kč).
V královéhradeckém muzeu se pak pravidelně konaly výstavy železnobrodského
skla (1922, 1928, 1929, 1933, 1937). Všechny byly přitom spojeny s pracemi hlavního
partnera – železnobrodské sklářské školy.
Z regionální řevnivosti roku 1929…
Že Hradec Králové ve skutečnosti není tak úplně sklářským městem, bylo ovšem
zřejmé. V roce 1929 začala na tuto skutečnost upozorňovat skupina podnikatelů
a politiků, která se snažila formálně ustavit nový průmyslový region – tzv. České
Pojizeří s centrem v Mladé Boleslavi. Železnobrodsko se svými sklárnami mělo
být jeho součástí. František Ulrich okamžitě zasáhl a bránil královéhradecký
vliv v regionu i s využitím nejvyšších míst, včetně prezidenta Masaryka. Výstava
roku 1929 tak měla veřejnosti ukázat i sepětí železnobrodského sklářství a Hradce
Králové. Hradec Králové svůj vliv nakonec udržel, a to až do znárodnění…
doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D.
ředitel Muzea východních Čech v Hradci Králové
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