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úvodní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
letošní léto už má asi nejlepší dny za sebou, většina z nás se už vrátila z prázdnin
a dovolených a nastupuje rytmus dní diktovaných především školním rokem.
V tomto roce to bude krok do neznáma vzhledem ke skutečnosti, že koronavirus tu
s námi oproti jarním předpokladům je a podle jeho síly je náš život ovlivněn různě
silnými opatřeními. Pochopitelně se ona opatření dotýkají také obyvatel Železného
Brodu. Asi si budeme muset zvyknout na nějaký čas na různá omezení. Ta by měla
ruku v ruce s naší vlastní odpovědností udržet celou situaci v přijatelné míře.
Zastupitelstvo města pak v rámci pomoci místním podnikatelům schválilo
Program návratných finančních výpomocí pro podnikatele COVID-19. Finance
pro tento program budou použity z Fondu na zlepšení úrovně bydlení na území
města Železný Brod, neboť intenzita čerpání peněz na zlepšení úrovně bydlení je
doposud nízká.
Už v minulém zpravodaji jste byli krátce informováni o tom, že zastupitelstvo města
po dlouhé debatě schválilo poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Polikliniku
Železný Brod, s. r. o. na pořízení rentgenu s přídavnými zařízeními. Nehledejme
žádné vazby mezi jednotlivými zastupiteli a vedením této společnosti. Bylo snahou
mít takový rentgenový přístroj, který odpovídá současným požadavkům a bude
mít určitou životnost. Nechtěli jsme, aby v případě chybějícího rentgenu na naší
poliklinice museli brodští občané cestovat do jiných okolních měst za účelem
rentgenového vyšetření. Je potřeba si také uvědomit, že rentgen nevyužívají
jenom lékaři na poliklinice, ale své pacienty na polikliniku za tímto účelem posílají
i ostatní lékaři sídlící v různých částech města.
A ještě jednou poliklinika. V minulých týdnech proběhla rekonstrukce části
zdevastovaného chodníku v Těpeřské ulici od autobusové zastávky Železný Brod,
poliklinika k ulici Vlastimila Rady. Bourací práce zde mimo jiné odhalily používané
technologie oprav v minulosti, které vedly k neúměrnému navýšení chodníku
vzhledem k okolnímu terénu. Po loňském částečném vybudování chodníku od
ulice Štefánikova tak občané získali bezpečný přístup k poliklinice také z druhé
strany, z oblasti Spořilova.
Druhý víkend v září by se měl uskutečnit další ročník festivalu Skleněné městečko.
Akce, která si získala už dostatek příznivců, akce, o níž se ví už daleko za hranicemi
nejen našeho města, ale i kraje. Snad nám hygienická opatření nezhatí snahu
nabídnout v oblasti cestovního ruchu cosi výjimečného. Už jen proto, že se letos
podařilo sehnat finance i od státních institucí a opakujeme – Skleněné městečko
bylo zařazeno mezi 39 podporovaných akcí cestovního ruchu v letošním roce
v naší republice. Určitě ale bude muset celý festival proběhnout malinko jinak
právě kvůli koronaviru.
Přejme si tedy, aby Skleněné městečko proběhlo. A proběhlo ke spokojenosti nás všech.
Vás pak prosíme, abyste dodržovali všechna nařízená opatření a přispěli tak ke zdaru
celé akce. Děkujeme. Dozajista odměnou nám všem bude určitě radost z celé akce.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
2

Mgr. František Lufinka, starosta

radnice informuje
Usnesení Rady města Železný Brod z 28. zasedání
konaného dne 22. 6. 2020
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 28. schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 27. Rady města Železný Brod
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 3/2020/RM
schvaluje dotace z Programu podpory kultury, činnosti spolků v Železném Brodě
a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže na rok 2020 na
projekty těmto subjektům a uzavření veřejnoprávních smluv: 1) T. J. Sokol Bzí,
IČO 70902178 – 6 480 Kč na Bzovský divadelní podzim, 3 200 Kč na Tradiční bzovské
vánoční trhy, 10 400 Kč na Vinný košt Bzí 2020; 2) RC Andílek, IČO 4885031 – 3 680 Kč
na Orient show VII, 10 184 Kč na Letní herničky – Běliště, koupaliště, 5 840 Kč na
Mikulášskou, 2 980 Kč na Závody kočárků, 4 364 Kč na Zahradní slavnost v rámci
Noci kostelů; 6 500 Kč na Karneval; 3) M. Šírková – 14 000 Kč na Aktivity pořádané
MS ČČK Hrubá Horka – kulturní a společenské akce, 4) DS Tyl Železný Brod,
IČO 22858661 – 5 000 Kč na Železnobrodské divadelní hry 2020, 4 800 Kč na Propagační
materiály k uvedení divadelních her, 28 000 Kč na Doplnění a opravy kostýmního
vybavení; 5) MO Železný Brod, Český rybářský svaz, IČO 482889 – 10 000 Kč na
Rybářské závody na Staré vodě; 6) Trávnice, IČO 3658635 – 20 800 Kč na Zpátky
v čase 2020; 7) BZOS, IČO 27022048 – 4 800 Kč na XV. Adventní koncert v kostele
Nejsvětější Trojice ve Bzí, 4 000 Kč na XV. Staromilská sousedská pouť, 5 600 Kč na
Foto dokumentace Bzí – interaktivní mapa; 8) ZO ČZS Železný Brod, IČO 60253681 –
6 000 Kč na Rekonstrukce rozvodů vody u zásobní nádrže na vodu v osadě Zálesí I.,
14 400 Kč na Provozní náklady na činnost spolku, moštárny a klubovny ČZS, údržba
veřejných prostor, nářadí pro činnost, 24 000 Kč Oprava cesty v osadě Zálesí II.;
9) T. J. Sokol Těpeře, IČO 01877216 – 7 080 Kč na Mikulášskou, 39 660 Kč na
Provozní náklady (energie a voda) na činnost spolku na rok 2020; 10) SDH Hrubá
Horka, IČO 60254955 – 6 000 Kč na Haluškové country; 11) SZdP Železnobrodska,
IČO 26608022 – 18 560 Kč na Zájezd seniorů (Hřensko, Pardubice), 12) OS ČČK
Jablonec nad Nisou – MS Železný Brod, IČO 00426083 – 2 400 Kč na Maskování,
16 504 Kč na Výstražné vesty s potiskem Dobrovolník; 13) KKM Hr. Kamenice,
IČO 1579053 – 3 600 Kč na Kulturní akce v roce 2020; 19 500 Kč na Celoroční provoz
KKM za rok 2020, 3 000 Kč na Pohádkovou cestu s oslavou dětského dne, 6 800 Kč
na Výstavbu zastřešení u vchodu do budovy školy v Hr. Kamenici; 14) SDH Jirkov,
IČO 64668011 – 12 240 Kč na Kulturní akce; 15) SDH Hr. Kamenice, IČO 71171428
– 12 800 Kč na Loučení s létem; 16) FK Železný Brod, IČO 60253606 – 16 080 Kč na
Dětský den; 17) HO Železný Brod, IČO 07068174 – 20 000 Kč na Maturitní ples SUPŠS
2020; 18) SDH Těpeře, IČO 64668291 – 21 600 Kč na Vybavení klubovny novými
stoly a židlemi, 13 200 Kč na Vybavení statutárních zástupců sboru vycházkovými
uniformami; 19) TJ Sokol Železný Brod, IČO 70956031 – 28 000 Kč na Kulturní
akce; 20) L. Neugebauerová – 2 084 Kč na Doplnění včelařského vybavení;
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21) SDH Železný Brod, IČO 43257739 – 17 414 Kč na Oděv GoodPRO FRA
FireBull TFA – závodní oblek určený pro závody TFA; 22) TJ Sokol Hrubá Horka,
IČO 16388933 – 6 000 Kč na Dětské sportovní odpoledne a vítání léta, 9 000 Kč na
Oslavu 95 let sokolovny;
schvaluje dotace z Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti
v Železném Brodě na rok 2020 na následující projekty těmto subjektům a uzavření
veřejnoprávních smluv: 1) TJ Sokol Hrubá Horka, IČO 16388933 – 20 000 Kč na
Úhradu provoz. nákladů (elektřina, voda za rok 2020), 15 000 Kč na Pořízení
nových mantinelů na kluziště, 0 Kč na Vymalování prostor suterénu pod jevištěm
speciálním protiplísňovým nátěrem, oprava omítky; 2) SDH Jirkov, IČO 64668011 –
8 240 Kč na Sport. činnost; 3) SK Jirkov, IČO 26598361 – 18 400 Kč na Rozšíření sport.
vybavení a údržbu areálu; 4) TJ Chlístov, IČO 16389191 – 12 800 Kč na Příspěvek na
sport. činnost, 24 000 Kč na Příspěvek na židle do sokolovny; 5) HO Železný Brod,
IČO 07068174 – 44 720 Kč na Podporu činnosti; 6) KKM Hr. Kamenice, IČO 1579053
– 3 200 Kč na Sport. aktivity a speed badmintonový turnaj 2020; 7) SDH Těpeře,
IČO 64668291 – 20 218 Kč na Celoroční přípravu mladých hasičů; 8) HC Železný
Brod, IČO 22753516 – 9 120 Kč na Úhradu provozních nákladů na sport. činnost
schvaluje dotace z Programu podpory sociálních služeb v Železném Brodě na rok
2020 na projekty těmto subjektům a uzavření veřejnoprávních smluv: 1) Hospic
sv. Zdislavy, IČO 28700210 – 12 000 Kč na Podporu činnosti Hospice sv. Zdislavy;
2) Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, IČO 26593980 – 13 000 Kč
na Komplexní odbornou terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám
s dětmi v LB kraji, 3) Spokojený domov, IČO 29043913 – 10 000 Kč na Terénní
soc. služby v domácím prostředí; 4) Most k naději, IČO 63125137 – 13 000 Kč na
Terénní program pro lidi ohrožené drogou v LB kraji; 5) Compitum, IČO 26571129
– 13 000 Kč na Terénní SAS Compitum Železný Brod; 6) Fokus Turnov,
IČO 49295101 – 13 000 Kč na Zajištění služby Podpora samostatného bydlení
v Železném Brodě; 7) Oblastní charita Most, IČO 70828920 – 13 000 Kč na
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kotva; 8) Centrum LIRA, IČO 28731191
– 3 000 Kč na Zajištění poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
s PAS, 5 000 Kč na Zajištění poskytování preventivní sociální služby rané péče;
9) Naděje, IČO 570931 – 10 000 Kč na Terénní programy – identifikátor 9860755;
10) Linka bezpečí, IČO 61383198 – 4 000 Kč na Linku bezpečí pro děti a mládež
z města Železný Brod; 11) Fokus Semily, IČO 22871080 – 13 000 Kč na Sociální
rehabilitace ve Fokusu; 12) Oblastní charita Liberec, IČO 26520699 – 3 000 Kč na
Domov pro matky s dětmi v tísni (Domov sv. Anny)
schvaluje odměnu pro odcházející ředitelku MŠ Slunečná paní E. Dvořákovou
povoluje v souladu s § 23 zákona č. 561/2004 Sb., výjimku z nejnižšího počtu dětí ve
třídě ZŠ Pelechovská pro školní rok 2020/2021 dle přiložené žádosti
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souhlasí s čerpáním rezervního fondu MŠ Stavbařů na dovybavení tříd skříňkami,
úložnými boxy a výpočetní technikou
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na „Operativní leasing
osobního elektromobilu pro MěÚ Železný Brod“ a souhlasí s vyřazením nabídky
ŠkoFIN s. r. o., IČO 45805369 a schvaluje uzavření sml. s uchazečem Autosalon
ASTRA a. s., IČO 28708555 za nabídkovou měsíční splátku 8 424,64 Kč bez DPH
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace elektrického
ovládání opon v kině v Železném Brodě“ a schvaluje uzavření smlouvy se spol.
Gerriets CZ s. r. o., IČO 03869393, za nabídkovou cenu 448 237 Kč bez DPH
schvaluje prodej vyprošťovacího zařízení Městu Sobotka, IČO 00272124 za cenu
80 000 Kč a uzavření předložené kupní smlouvy
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s TS města Železný Brod s. r. o., IČO 27260887 na
vybudování kontejnerového stání u autobusové zastávky Pelechov a opravu zídek
u pomníku
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci oprava opěrné zdi chodníku v ul.
Těpeřské se spol. TS města Železný Brod, s. r. o., IČO 27260887 za cenu 141 983,47 Kč
bez DPH
souhlasí s uzavřením dohody mezi Městem Železný Brod, IČO 00262633, TS města
Železný Brod, s. r. o., IČO 27260887 a Markétou Hrušovskou, jejímž předmětem je
údržba živého plotu na společné hranici pozemků pč. 3255 a 1329/1 v k. ú. Železný
Brod
schvaluje prominutí nájmu/platby za kontejnery na textil za období tři měsíce
(12. 3.–12. 6. 2020) pro DIMATEX CS, spol. s r. o. vzhledem k opatřením z důvodu
SARS-CoV-2
bere na vědomí zápis Hospodářské komise ze dne 3. 6. 2020
schvaluje nájem části pozemku pč. 756 v k. ú. Chlístov u Železného Brodu, části
pozemku pč. 915/1 v k. ú. Bzí u Železného Brodu a částí pozemků pč. 1754 a 3306/1
v k. ú. Železný Brod po dobu stavby Greenway Jizera – úsek Železný Brod – Líšný
o celkové výměře 6 124 m2 za cenu 6 124 Kč/rok (osvobozeno od DPH) a schvaluje
uzavřít nájemní smlouvu mezi Povodím Labe, IČO 70890005 a Městem Železný
Brod, na pronájem výše uvedených pozemků
schvaluje výměnu bytů Na Vápence 755, byt č. 28 o vel. 3+1 a Na Vápence 767, byt
č. 11 o vel. 1+1, vše Železný Brod
bere na vědomí zprávu z jednání bytové komise dne 11. 6. 2020
schvaluje přidělení bytů v Žel. Brodě: 1) č. 19 o vel. 2+1, Jiráskovo nábřeží 714,
nájemné 111 Kč/m2, 2) č. 20 o vel. 2+1, Vaněčkova 407, nájemné 102 Kč/m2, 3) č. 51
o vel. 3+1, Vaněčkova 431, nájemné 95 Kč/m2, 4) č. 2 o vel. 1+1, nábřeží Obr. míru
580, nájemné 60 Kč/m2, 5) č. 9 v DPS Železný Brod.

Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod z 13. zasedání
konaného dne 29. 6. 2020
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program 13. zasedání Zastupitelstva města Železný Brod v předloženém znění
5

radnice informuje
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 11. a 12. zasedání Zastupitelstva města
Železný Brod
žádné usnesení nebylo přijato – Jednací řád zastupitelstva města
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 2/2020/ZM
schvaluje účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu, přehled
o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu) města Železný Brod
za rok 2019
bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 16. 6. 2020 a souhlasí
s celoročním hospodařením města za rok 2019 vč. zprávy nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření města Železný Brod za rok 2019 bez výhrad
schvaluje na návrh sportovní komise převedení žádosti ve výši 128 000 Kč
žadatele T. J. Sokol Bzí, IČO 70902178 na projekt Rekonstrukce zázemí sportovních
a společenských akcí – kuchyně a výdejny občerstvení u kulturní místnosti
sokolovny ve Bzí do Programu podpory kultury, činnosti spolků v Železném Brodě
a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném
Brodě na rok 2020 a současně v rámci tohoto programu financování výše
uvedeného projektu v požadované výši a schvaluje dotace z Programu podpory
sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě na rok 2020 v rámci výzvy na
projekty subjektům a uzavření veřejnoprávních smluv na tyto dotace: 1) FSA Jany
Boučkové, IČO 27049779 – 284 000 Kč na Činnost FSA Jany Boučkové pro rok 2020;
2) FK Železný Brod, IČO 60253606 – 400 000 Kč na Činnost FK 2020 a 400 000 Kč na
Provoz a údržbu hřiště 2020; 3) TJ Sokol Železný Brod, IČO 70956031 – 160 000 Kč
na Náklady spojené s činností TJ Sokol Železný Brod; 4) Tenisový klub Železný
Brod, IČO 44225245 – 56 000 Kč na Správce areálu TK Žel. Brod na rok 2020,
316 549 Kč na Hřiště z umělé trávy na kurt č. 6 a 67 760 Kč na Pořízení nové UV fólie
na přetlakovou halu; 5) T. J. Sokol Bzí, IČO 70902178 – 35 000 Kč na úhradu energií
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč Římskokatolické farnosti děkanství
Železný Brod, IČO 43256848 na restaurování bočního oltáře sv. Josefa v kostele
sv. Jakuba Většího v Železném Brodě a schvaluje uzavření předložené smlouvy
schvaluje rozšíření použití FZÚB o Program návratných finančních výpomocí pro
podnikatele COVID-19 a schvaluje Program návratných finančních výpomocí pro
podnikatele COVID-19 – lhůta splatnosti 36 měsíců
schvaluje zřizovací listinu organizační složky Městská knihovna Železný Brod
stahuje bod č. 11 Nová koncepce Železnobrodského jarmarku z programu jednání
dnešního zastupitelstva
schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
Povodím Labe, IČO 70890005 a městem Železný Brod na pozemky pč. 1754, 3306/1
v k. ú. Žel. Brod, pozemek pč. 756 v k. ú. Chlístov, pozemek pč. 915/1 v k. ú. Bzí
schvaluje odkoupení pozemku pč. 807/2 v k. ú. Žel. Brod o výměře 121 m2 za cenu
250 Kč za 1 m2
schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi městem Železný Brod a Ing. V. Hudským
na prodej pozemku pč. 807/2 v k. ú. Žel. Brod za cenu 30 250 Kč
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schvaluje odkoupení pozemku pč. 805 o výměře 226 m2 v k. ú. Žel. Brod za cenu
60 000 Kč do majetku města Železný Brod a schvaluje uzavření kupní smlouvy
mezi J. Sedláčkovou, D. Šilhánem a L. Šilhánovou a městem Železný Brod na odkup
pozemku pč. 805 v k. ú. Žel. Brod za cenu 60 000 Kč
revokuje usnesení ZM ze dne 18. 9. 2017, č. 60/22Z/2017 – prodej části pozemku
pč. 2186/3 v k. ú. Jirkov Sportovně střeleckému spolku Radčice, IČO 02492393 za
cenu 322 Kč za 1 m2 (osvobozeno od DPH) a schvaluje záměr směny pozemků pč.
2186/11 o výměře 305 m2 v k. ú. Jirkov za pozemky pč. 885 a 886/1 v k. ú. Vrát
o celkové výměře 2 466 m2
schvaluje záměr směny části pozemku pč. 770/1 o výměře 94 m2 za část pozemku
pč. 773/1 o výměře 94 m2 vše v k. ú. Železný Brod
nesouhlasí s odkupem pozemku pč. 1149/5 o výměře 234 m2 a 1149/4 o výměře
32 m2, součástí pozemku je stavba technické vybavenosti, vše v k. ú. Železný Brod
neuplatňuje předkupní právo ke stavbě čp. 738 – Železný Brod (Norma), která je
umístěna na pozemku pč. 74/1 v k. ú. Žel. Brod dle předložené kupní smlouvy mezi
Bui Thanh Cong a Vu Van Tinh a Van Anh Chu za cenu 11 200 000 Kč
pověřuje zastupitele Jana Tempela k přijímání prohlášení o uzavření manželství
Veřejné zasedání zastupitelstva Města Železný Brod v druhé ½ roku se uskuteční
v termínu: 21. 9., 2. 11., 14. 12. 2020. Zasedání začíná vždy v 16.30 hodin v zasedací
místnosti MěÚ „B“ (3. patro).

Usnesení Rady města Železný Brod z 29. zasedání
konaného dne 8. 7. 2020
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 29. schůze Rady města Železný Brod v doplněném znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 28. Rady města Železný Brod
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 4/2020/RM
povoluje v souladu s § 23 zákona č. 561/2004 Sb., výjimku z nejvyššího počtu dětí ve
třídách MŠ Na Vápence a MŠ Slunečná pro školní rok 2020/2021 dle předložených
žádostí za předpokladu, že zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti
školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
souhlasí s přijetím sponzorského daru ve výši 10 000 Kč od p. L. Bukvice Řeznictví
a uzenářství, s. r. o., IČO 27274292 pro ZŠ Školní, finanční prostředky budou použity
k nákupu pomůcek pro výuku tělesné výchovy
schvaluje převod finančních prostředků MŠ Na Vápence z rezervního fondu do
fondu investic a následné čerpání fondu investic ve výši 104 000 Kč na rekonstrukci
sociálního zařízení a technické místnosti v 1. patře budovy
souhlasí s ukončením členství p. Samuela Machata v Komisi pro vzhled města
pověřuje zastupitele p. Jana Tempela k přijímání prohlášení o uzavření manželství
schvaluje smlouvu o dílo s firmou 4soft, s. r. o. , IČO 28703324, na částku 565 251,50 Kč
vč. DPH na dodání dopadové plochy s grafikou na zahradě MŠ Slunečná
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radnice informuje
schvaluje výsledky na zjednodušené podlimitní řízení „Telekomunikační služby
pro Město Železný Brod a jeho organizace“ a schvaluje uzavření smlouvy se spol.
Vodafone Czech Republic a. s., IČO 257 88 001 za nabídkovou cenu 2 539 181,43 Kč
bez DPH
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s TS města Železný Brod s. r. o., IČO 27260887,
jejímž předmětem je vybudování veřejného osvětlení podél garáží na sídlišti
Na Vápence, celková cena je 1 292 815,03 Kč bez DPH
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s TS města Železný Brod s. r. o., jejímž
předmětem je rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Na Valše, úsek od čp. 29
k čp. 67, celková cena je 172 000 Kč bez DPH
souhlasí s konáním závodu v orientačním běhu tzv. Euromeeting v termínu
28. 10. 2020 na území města Železný Brod bez finanční spoluúčasti města,
pořadatel, Oddíl orientačního běhu TJ Turnov, musí zajistit dostatečné množství
pořadatelské služby na místní komunikace, na kterých se bude odehrávat závod
a musí být minimalizovány uzavírky místních komunikací, případné změny
dopravního režimu musí být řádně a včas projednány
neschvaluje poskytnutí dotace Klubu přátel železnic Českého ráje, IČO 49294211,
na historické jízdy Českým rájem a schvaluje poskytnutí finanční částky 5 000 Kč
formou daru
neschvaluje poskytnutí dotace ČMMJ, z. s. Okresní myslivecký spolek Jablonec
nad Nisou, IČO 67777201 na přehlídku trofejí v roce 2020 včetně konání dětského
dne
schvaluje záměr pronájmu pozemku pč. 74/1 v k. ú. Železný Brod
revokuje usnesení ze dne 2. 3. 2020 č. j. 49/22R/2020: uzavření sml. o zřízení věcného
břemene č. IZ-12-4000388 mezi městem Železný Brod a spol. ČEZ Distribuce, a. s.,
IČO 24729035 na pozemek pč. 711/1 v k. ú. Železný Brod a schvaluje uzavření sml.
o zřízení věcného břemene č. IZ-12-4000388 mezi městem Železný Brod a spol. ČEZ
Distribuce, a. s., na pozemek pč. 710/2, 714/1 v k. ú. Železný Brod
souhlasí s přihlášením XY k trvalému pobytu na adresu Na Vápence 753, Železný
Brod
schvaluje uzavření standardní nájemní smlouvy XY Na Vápence 770, Železný Brod
schvaluje rozšíření nájemní smlouvy na byt v Železném Brodě, Vaněčkova 407
bere na vědomí zápis z jednání bytové komise ze dne 8. 7. 2020
bere na vědomí žádost XY o přidělení jiného nájemního bytu a ukládá Bytovému
podniku provést celkovou rekonstrukci střechy na čp. 340, ul. Vaněčkova, Železný
Brod
stahuje bod č. 24 – Návrh na přidělení bytu Na Vápence 753 a bod. č 25 – Návrh na
přidělení bytu Na Vápence 768 z jednání dnešní schůze
ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku „Pořízení vybavení budov a učeben
ZŠ Pelechovská“

8

schvaluje uzavření Smlouvy o využití předurčené jednotky SDH města na zásah
v objektu Lidl Železný Brod mezi Městem Železný Brod a Lidl Česká republika v. o. s.,
IČO 26178541
schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku pč. 1393/1
v k. ú. Železný Brod, která byla uzavřena s p. F. Vojtíškem, IČO 49800833 dne
26. 6. 2019, dohodou k 8. 7. 2020 s podmínkou odstranění zařízení, které je umístěno
na výše uvedeném pozemku do týdne
schvaluje záměr pronájmu části pozemku pč. 1393/1 v k. ú. Železný Brod –
koupaliště, za účelem umístění a provozování stánku s občerstvením

Usnesení Rady města Železný Brod z 30. zasedání
konaného dne 30. 7. 2020
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 30. mimořádné schůze Rady města Železný Brod v předloženém
znění
schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pozemek pč. 74/1 v k. ú. Železný Brod, která
byla uzavřena dne 12. 4. 2010, mezi městem Železný Brod a XY, ke dni 30. 7. 2020
a schvaluje pronájem pozemku pč. 74/1 v k. ú. Železný Brod, výše nájemného činí
320 712 Kč za rok, nájemci Tinh Vu Van a Van Anh Chu a schvaluje uzavřít nájemní
smlouvu mezi dotčenými na výše uvedené
schvaluje pronájem části pozemku parc. č.1393/1 o výměře 15 m2 – ostatní plocha,
k. ú. Železný Brod, za účelem umístění a provozování stánku s občerstvením na
koupališti na čtyři roky

Usnesení Rady města Železný Brod z 31. zasedání
konaného dne 10. 8. 2020
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 31. schůze Rady města Železný Brod v předloženém znění
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 29. a 30. schůze Rady města Železný
Brod
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 5/2020/RM
povoluje v souladu s § 23 zákona č. 561/2004 Sb., výjimku z nejvyššího počtu
dětí ve třídách MŠ Stavbařů pro školní rok 2020/2021 dle předložené žádosti za
předpokladu, že zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy
a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 46 600,50 Kč od zákonných zástupců
dětí navštěvujících zájmové kroužky v SVČ Mozaika do rozpočtu SVČ Mozaika
Železný Brod, dar bude použit na další rozvoj činnosti SVČ Mozaika
souhlasí s čerpáním rezervního fondu SVČ Mozaika Železný Brod na výměnu
nevyhovujících podlahových krytin a kuchyňského vybavení v budově
schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
LB kraje, oblast podpory č. 1 Požární ochrana a prevence kriminality, programu
č. 1.1 Podpora jednotek PO LB kraje č. smlouvy OLP/1914/2020 a schvaluje uzavření
9

radnice informuje
smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory č. 1 Požární ochrana a prevence kriminality, programu č. 1.1 Podpora
jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. č. smlouvy OLP/1913/2020
schvaluje nákup termo-kamery FLIR K55 pro JSDHO Železný Brod od spol.
W-Technika group, s. r. o, IČO 03758826 za cenu 173 574,50 Kč vč. DPH
schvaluje nový ceník pronájmu Sportovního centra Železný Brod s platností od 1. 9. 2020
souhlasí s podáním žádosti o dotaci do programu Podpory obcí s 3 001–10 000
obyvateli do dotačního titulu Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku
na projekt Modernizace sportovního areálu Železný Brod
souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LB kraje
č. OLP/558/2020 na akci Projektová příprava Greenway Jizera (úsek Železný Brod–
Líšný) ve výši max. 1 000 000 Kč s LB krajem
souhlasí s provedeným výběrovým řízením a s uzavřením smlouvy o dílo s firmou
STAV-AGENCY, s. r. o., IČO 25482505 za cenu celkem 9 834 625,96 Kč bez DPH
a 11 309 819,85 vč. DPH
schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Železný Brod, IČO 00262633
a firmou TS města Železný Brod, s. r. o., na opravu komunikace v obci Bzí, cena
díla je 2 004 088 Kč + 21 % DPH
souhlasí s dohodou o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor v ul.
Štefánikova 879, Žel. Brod s Komerční bankou, a. s., IČO 45317054 ke dni 30. 9. 2020
s tím, že budou uhrazeny další tři měsíční nájmy jako mimořádné nájemné
a souhlasí s odkupem movitého majetku a technického zařízení pobočky KB ve
Štefánikově ul. v Železném Brodě
souhlasí s ukončením nájemní smlouvy prodejny potravin ve Bzí č. 136 k 15. 10. 2020
schvaluje výměnu bytu č. 13 na adrese Bzí 82, 468 22 Železný Brod za byt č. 5 na
téže adrese
schvaluje výměnu bytu č. 9 na adrese nábřeží Obránců míru 834, 468 22 Železný
Brod za byt č. 6 na téže adrese

Oznámení o volných pracovních pozicích
Tajemník MěÚ Železný Brod oznamuje, že se uvolnilo místo v Komisi pro vzhled
města. Zároveň poptáváme technicky zdatného jedince o funkci promítače
v KC Kino Železný Brod. Zájemci o výše uvedené se mohou hlásit nejpozději do
30. září na e-mailu: j.haas@zelbrod.cz. Děkujeme.
Josef Haas, tajemník Městského úřadu Železný Brod

Odbor životního prostředí
Otevírací doba sběrného dvoru
Otevírací doba sběrného dvoru v Železném Brodě (ul. Příkrá 140) je v září: pondělí,
středa, pátek: 9–18 hodin; úterý, čtvrtek: 9–14 hodin a sobota: 9–12 hodin. Více
informací na mob.: 722 036 373.
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Poděkování občanům
Občané města Železný Brod vytřídili ve II. čtvrtletí roku 2020 sběrem do nádob
rozmístěných po městě, sběrem do pytlů (zdarma se vydávají na TIC), donáškou
do sběrného dvora nebo donáškou do sběrny firmy Josef Mach, s. r. o. a sběrny
p. Romana Daníčka, z komunálního odpadu celkem 131,339 tun tříděného
odpadu, který je použit opět jako surovina. Vytříděny byly tyto druhy odpadů:
papír 27,850 t, plast směsný vč. PET lahví 15 t, sklo 27,135 t, nápojový karton
0,740 t a kovy 60,614 t.
Děkujeme všem občanům města, kteří se na tomto výsledku podíleli. Věříme, že za
další čtvrtletí bude výsledek vytříděné suroviny zase o něco větší.
Pavlína Tilňáková, OŽP

Třiďte odpad, má to smysl!
V dnešním díle Nového odpadového seriálu se podíváme na to, jak správně třídit
aneb co patří či nepatří do jednotlivých pytlů, které si lze zdarma vyzvednout v TIC
Železný Brod. Víte že,…
1. do žlutého pytle – fólie, sáčky, plastové tašky, obaly od pracích, čistících
a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů a dalších potravin, obaly od
CD a další výrobky z plastů (hračky, kuchyňské nádoby…)
2. do žlutého pytle na PET lahve patří pouze sešlápnuté PET lahve s víčkem
3. do oranžového pouze nápojové kartony od džusů, mléčných výrobků (podmáslí,
šlehačka…) a mléka
4. do šedého – prázdné plechovky, konzervy, tuby, nádobky od kosmetiky
(antiperspirant), víčka od jogurtů, alobal
Vše, co není výše uvedeno, také nepatří pouze do směsného odpadu, ale... o tom
zase v dalším díle, kde se pobavíme o třídění např.: účtenek z obchodu, sáčků od
čaje, CD nebo porcelánu a sáčků od koření.

Odbor vnitřních věcí
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 době od 14 do 22 hodin
a v sobotu 3. 10. 2020 v době od 8 do 14 hodin.
Městský úřad Železný Brod má pro volby do zastupitelstev krajů zřízeno devět
volebních okrsků, a to následovně:
okrsek č. 1 – radnice (budova A) MěÚ Železný Brod, náměstí 3. května 1, Železný
Brod – pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu (Malé náměstí,
náměstí 3. května, ul. Betlémská, Družstevní, Fr. Balatky a č. e. 27, Hluboká,
Horecká, Husova, Jirchářská, Křížová, Na Stráni a č. e. 92, nábřeží Obránců míru
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a č. e. 10 a čp. 229, 826, 827, Školní, V Trávníkách a čp. 177, Zahradnická, Železná
a čp. 82, Běliště – čp. 57, 185, Na Mýtě – čp. 290, Nad Skalkou – čp. 36, 573, 828, 891,
U Valchy – čp. 31, 32, 67, 178, Záskalí – č. e. 95, 115 a čp. 152, 224, 304, 305, 397,
V Šachtách – čp. 822
okrsek č. 2 – zasedací místnost bytového podniku, Příčná 350, Železný Brod –
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu (ul. Chvalíkovická,
Jarní, Průmyslová a čp. 841, 890, 898, 905, Příčná, Slunečná a čp. 188, Smetanovo
zátiší, Stavbařů a čp. 331, Štefánikova, Těpeřská a čp. 721, U Stavidel, Vaněčkova,
Vlastimila Rady, Dvírka – č. e. 1, 17, 18, 19, 34, 35, 36, 46, 70, 122, 125 a čp. 39, 102,
228, 238, 266, 291, 499, 553, 556, Spořilov – čp. 572 a 574, Vrší – č. e. 87, 108 a čp. 58,
233, 239, 241, 277, 281, 330, 360, 479, 549, 745, 746, 781, 786, 788, 837, 848, 861, 863,
Záškolí – čp. 195, 254, 255
okrsek č. 3 – sokolovna, Masarykova 500, Železný Brod – pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu (ul. Brodecká, Jiráskovo nábřeží, Koberovská,
Komenského, Masarykova, Pelechovská, Poštovní, Příkrá, Sokolská, Svahová,
Brodec – č. e. 80 a čp. 222, 506, 579, 639, 640, 642, 646, 692, č. e. 3, 8, 15, 21, 22,
37, 40, 41, 68, 69, 81, 89, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109,
111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124 a čp. 107, 116, 165, 198, 212, 226,
227, 289, 295, 296, 297, 301, 310, 318, 321, 322, 349, 371, 398, 483, 504, 592, 658, 659,
660, 661, 663, 665, 666, 667, 674, 676, 819, 824, 882, 904, 909 (tj. místní názvy Hona,
Hamerčice, Kopanina, Mundálov, Pod Hrobkou, Popluž, Propastný, Poušť, Rovně,
Skalička, Štípek, Závodí)
okrsek č. 4 – Městská knihovna 366, Jiráskovo nábřeží 737, Železný Brod – POZOR
ZMĚNA! – pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu (ul. Na
Vápence, Nádražní, Pelechov a č. e. 2)
okrsek č. 5 – sokolovna, Hrubá Horka 55, Železný Brod – pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu (Hrubá a Malá Horka)
okrsek č. 6 – budova bývalého občanského výboru, Horská Kamenice 74, Železný
Brod – pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu (Horská
Kamenice)
okrsek č. 7 – hasičská zbrojnice, Jirkov 2, Železný Brod – pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu (Jirkov, Střevelná)
okrsek č. 8 – hasičská zbrojnice, Těpeře 68, Železný Brod – pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu (Chlístov, Těpeře)
okrsek č. 9 – DPS, Bzí 82, Železný Brod – pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu (Bzí, Splzov, Veselí)
1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR. Volič,
který volí na platný voličský průkaz, předloží tento průkaz spolu s průkazem
totožnosti. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude
mu hlasování umožněno. Upozorňujeme proto voliče, aby včas zkontrolovali
platnost svých průkazů totožnosti.
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2. K zajištění pořádku a důstojného průběhu voleb ve volební místnosti je volič
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
3. Každý volič je povinen odebrat se před hlasováním do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
4. Občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební
místnosti a chtějí hlasovat, nechť se přihlásí na tel. č.: 483 333 953 nebo e-mailu:
k.velickova@zelbrod.cz, případně mají možnost nahlásit tuto skutečnost ve dnech
voleb přímo ve svém volebním okrsku a budou navštíveni členy okrskové volební
komise s přenosnou volební schránkou.
5. Hlasovací lístky budou občanům města doručeny nejdéle tři dny před dnem
voleb podle adresy trvalého pobytu, ve dnech voleb budou k dispozici ve volebních
místnostech. Pro voliče, kteří mají veden trvalý pobyt na adrese MěÚ Železný Brod,
náměstí 3. května 1, budou hlasovací lístky připraveny k vyzvednutí v kanceláři
č. 202 MěÚ Železný Brod (1. patro budovy radnice A), Kateřina Veličková – přestupky,
volby. V souvislosti s doručováním hlasovacích lístků upozorňujeme občany, že
pokud nemají řádně označeny příjmením poštovní schránky, doručovatelé pak
nejsou schopni hlasovací lístky vhodit do příslušné poštovní schránky a mají
pokyn v takových případech zanechat je na jiném vhodném místě, toto se týká
hlavně panelových a bytových domů ve městě.
Pro volby do zastupitelstev krajů se VYDÁVAJÍ VOLIČSKÉ PRŮKAZY. Bližší
informace byly zveřejněné ve zpravodaji červenec–srpen, naleznete je také na
www.zeleznybrod.cz v sekci občan – volby, popř. můžete volat na tel.: 483 333 953,
Kateřina Veličková.

Stálá služba a vydávání OP ve dnech konání voleb
Ve dnech konání voleb do zastupitelstev krajů, tj. v pátek 2. 10. 2020 v době od 14 do
22 hodin a v sobotu 3. 10. 2020 v době od 8 do 14 hodin, bude na MěÚ v Železném
Brodě zřízena stálá služba na tel. č.: 483 333 953, v případě jakýchkoliv dotazů
ohledně voleb či zařízení přenosné volební schránky se na toto číslo neváhejte
obracet.
Zároveň bude zajištěno vydávání tzv. občanských průkazů typu BLESK bez strojově
čitelných údajů pro případ zjištění neplatnosti průkazu totožnosti, kterým se
volič musí před hlasováním prokázat. Vydávání občanských průkazů typu BLESK
bude zajišťovat paní Ivana Ouhrabková, tel. č.: 483 333 960, k vydání jsou potřeba
dvě aktuální fotografie a předložení neplatného občanského průkazu, vydání
nepodléhá poplatku a takto vydaný občanský průkaz má platnost jeden měsíc.
Kateřina Veličková, OVV – úsek přestupků a voleb
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radnice informuje
Odbor sociálních věcí
Hrátky s pamětí s lektorem Zdeňkem Chourou se v Domě s pečovatelskou službou
v Železném Brodě uskuteční v termínech: 15. 9., 20. 10. a 16. 11. vždy od 10 hodin.
S sebou dobrou náladu a tužku. Vstupné: 15 Kč.

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

Rekonstrukce koupelny

5 let

max. 50 000 Kč na 1 byt

10

Výměna elektroinstalace v domě starším 15 let

3 let

max. 30 000 Kč na 1 byt

11

Stavební úpravy komínového tělesa

2 let

max. 20 000 Kč na 1 dům

12

Dodatečné izolace domu proti vlhkosti

5 let

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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Turistické informační centrum (náměstí 3. května 1, 468 22 Železný
Brod, tel. č.: 483 333 999, 778 527 000)
V září je otevřeno: po–pá: 8–12 a 12.30–17 hodin, so: 9–12 hodin.
O státním svátku (Den české státnosti) 28. 9. bude otevřeno pouze
od 9 do 12 hodin.

Nově v prodeji
Poštovní známky: A (do 50 g) – doručení po ČR do 2. dne – 26 Kč, B (do 50 g) –
doručení běžné – 19 Kč, E (Evropa) – 39 Kč, Z (zámoří) – 45 Kč
Kniha Čtyři generace Radů: Město Železný Brod vydalo ve spolupráci s paní
Šárkou Radovou knihu Čtyři generace Radů, která bude pokřtěna na vernisáži
výstavy Čtyři generace Radů – nové objevy dne 6. 11. 2020. Kniha vyšla v nákladu
500 ks a obsahuje 207 stran krásných a unikátních textů a fotografií. Na knize
Čtyři generace Radů po dva roky spolupracovali Šárka Radová, Vendula Fremlová,
Martin Hlubuček a na počátku i Petr Holman a Město Železný Brod. Kniha je
v prodeji již nyní za cenu 550 Kč.
Eva Koudelková: Doktor Kittel: Kniha obsahuje kompletní soubor lidových
vyprávění německých obyvatel Jablonecka, jež byly od časů „zázračného doktora
Jizerských hor“ o této postavě napsány. Doplňuje je i několik textů českých. Pověsti
jsou zajímavé šíří záběru, protože díky němu je dobře patrné, jak se v průběhu
doby pohled na postavu doktora Kittela proměňoval. Z textů vyzařuje atmosféra
zdejšího kraje na jazykovém rozhraní, tedy to, čemu dnes tak rádi říkáme genius
loci. Ozřejmují, jak se tradice českých a německých obyvatel vzájemně prolínaly
a obohacovaly, přes veškerou snahu se odlišit. Čtenář v knize nenajde jen adaptace
lidových vyprávění, ale také doplňující informace v podobě poznámek, vysvětlivek,
soupisu literatury o doktoru Kittelovi a dalších
textů. Z německých pramenů přeložila
Kateřina Šidlofová, ilustroval Petr Korunka.
Cena 200 Kč.
Mince SUPŠS 100 let: stříbrná mince
v nominální hodnotě 200 Kč dle autorského
návrhu Luboše Charváta vydána ČNB.

Výzva pro grafiky
V sobotu 28. 11. 2020 se na náměstí 3. května v Železném Brodě uskuteční velké
vánoční trhy s rozsvícením stromu. Touto cestou vyzýváme všechny grafiky
s možností vytvořit plakát pro tu tradiční adventní akci města. Plakát by měl být
v křivkách a tiskových datech nejlépe ve velikosti A2. Za vybraný návrh získá
dotyčný odměnu ve výši 1 000 Kč. Své grafické práce posílejte na e-mail:
kultura@zelbrod.cz nejpozději do 30. 9. 2020.
Alena Matějková
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Česká pošta Železný Brod
Oznamujeme, že od 1. října 2020 bude pobočka České pošty v Železném Brodě
otevřena takto:
pondělí a středa: 10–12 a 13–18 hodin
úterý, čtvrtek a pátek: 8–12 a 13–16 hodin
Více informací na tel. č.: 954 342 413 (vedoucí) nebo na 954 342 401 – 03 (přepážka).
Věra Kopecká, vedoucí

ZAHRADA ČECH

čtvrtek 17. září, 7 hodin
– odjezd autobusu od budovy radnice (nám. 3. května, Železný Brod)

Největší výstava svého druhu nejen na severu Čech zaměřená na všechny
zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody opět nabídne
vyhledávaný sortiment jako jsou sadba, cibuloviny, květiny, zahradní potřeby
a technika, hnojiva, postřiky. Chybět nebude ani vše potřebné okolo domu, chalupy
i zahrady z oblasti stavebních materiálů, tepelné či solární techniky a bytových
doplňků.
Máte-li zájem o vstupenky v předprodeji, přihlaste se nejpozději do 8. září na
e-mailu: info@zelbrod.cz nebo osobně na TIC Železný Brod. Vstupné: dospělí
120 Kč (na místě 150 Kč), senioři a ZTP a TP 100 Kč (na místě 120 Kč). Vstupenky
budou rozdány až v autobuse. Při přihlášení bude vybírána částka 200 Kč za
dopravu.

VÝSTAVA SKLOLETÍ s prohlídkou města Hradec Králové

pátek 23. října, 13 hodin
– odjezd autobusu od budovy radnice (nám. 3. května, Železný Brod)

Naše sklářská škola slaví v letošním roce 100 let od svého založení. Při této
příležitosti se v Muzeu východních Čech v Hradci Králové koná veliká výstava
reprezentativního výběru děl mapujícího tvůrčí úsilí posledního desetiletí,
doplněná 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, výroby skleněných figurek,
šperku a bižuterie a produktového designu. O technicky profilovaných oborech
– Aplikovaná chemie a Technologie skla – se návštěvníci výstavy dozví edukativní
formou.
Máte-li zájem navštívit výstavu v rámci akce Muzejní noc a zároveň si prohlédnout
památky města Hradec Králové neváhejte a přihlaste se nejpozději do 8. září na
e-mailu: info@zelbrod.cz nebo osobně na TIC Železný Brod. Při přihlášení bude
vybírána částka 200 Kč za dopravu.
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Anketa – Železnobrodský jarmark v roce 2021 a následujících letech
Záměrem ankety je zjištění, zda místní i přespolní mají zájem, aby akce
Železnobrodský jarmark získala novou „šťávu“. Aby se tradiční akce posunula více
k místním občanům všech věkových kategorií. Smyslem je dělat akci pro místní
občany tak, aby si ji užili a z města při jejím konání neodjížděli. Záměrem je, aby
k našim trvale žijícím obyvatelům na danou akci přijížděli s radostí jejich příbuzní
a přátelé.
1. Máte zájem, aby akce získala novou „šťávu“ (samostatné oddělení dobového
prodeje od komerčního, oživení Běliště tradičními řemesly, atrakce i stánkový
prodej pouze na pravém břehu Jizery, hudební produkce pouze na jednom podiu
na Malém náměstí: ano – ne, vaše připomínky:
2. Máte zájem, aby akce zůstala beze změn (společný stánkový prodej dobového
a komerčního zboží, atrakce i stánkový prodej na obou březích Jizery, hudební
produkce na dvou podiích na Malém náměstí: ano – ne, vaše připomínky:
Za IKS Železný Brod si stojíme za názorem, že Železnobrodský jarmark by se měl
v roce 2021 a v letech následujících konat pouze na pravém břehu řeky Jizery,
a to z těchto důvodů:
1. v blízkém okolí se v termínu jarmarku nebo v rozmezí týdne konají kulturní
akce se stejnou náplní (Pouť v Desné a Semilech, Chrastavské slavnosti, Chuchelská
pouť, Maloskalská noc, Líšenské pochody…)
2. návštěvnost akce ze stran veřejnosti rok od roku klesá – návštěvníci nemají
potřebu za kulturní akcí dojíždět, neboť akce se koná i u nich (Liberec, Jablonec n. N.,
Tanvald, Desná, Semily…)
3. atrakce budou umístěny pouze na náměstí 3. května, hasičském hřišti
a pozemku u tenisových kurtů – pro občany z panelového domu čp. 715 na Jiráskově
nábřeží, tak odpadne týdenní hluk spojený s přípravou atrakcí a jejich samotným
provozováním
4. jarmark se rozšíří o dobovou část vedoucí na Běliště, kde se v té době uskuteční
akce spolku Trávnice s názvem Zpátky v čase, případně se mohou k vytváření
programu připojit i další spolky např. RC Andílek
5. stánkový prodej komerčních prodejců zaplní kompletně celou ulici Obránců
míru a mezi stánky nebudou volná místa, která zůstávala posledních několik let
s ohledem na skutečnost malého zájmu o stánková místa ze strany prodejců (dříve
byly dvě poloprázdné ulice – nyní by byla jedna plná)
6. podium na zídce u kostela pro hudební produkci na Malém náměstí využijí
především železnobrodské kapely k prezentaci svého umění (rozpočet na TS se tak
sníží o platbu za stavbu velkého podia)
7. ve spolupráci s organizátory Hardfestu se bude hledat vhodný prostor pro
konání této produkce tak, aby se zamezilo hraní na dvou podiích v těsné blízkosti
8. zmenšením plochy dotčené jarmarkem se také sníží náklady na práce TS,
náklady na likvidaci odpadů a akce se stane celkově celistvější a získá nový ráz
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Za vyplnění ankety a vaše názory, které nám posílejte nejpozději do 13. září
2020, děkujeme. Z ankety bude vytvořen materiál, který bude v pondělí 21. září
2020 předložen na jednání Zastupitelstva města Železný Brod. Anketu zasílejte na
e-mail: kultura@zelbrod.cz nebo ji osobně doneste na TIC Železný Brod.

Kulturní akce v železném brodě
Fotosoutěž Brody v Brodě 2020

Vyzýváme širokou veřejnost do fotografování a poznávání života a míst v našem
městě přes hledáček fotoaparátu. Pro letošní 8. ročník 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, slavnostech a kulturních akcích),
„C“ Období koronaviru (období pandemie, které nás 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.

Výstava „DOBRÝ ROČNÍK“

Do 20. 9. můžete v Kittelově domě na Krásné navštívit výstavu skupiny třinácti
absolventů výtvarného ročníku 1972–1976 sklářské školy v Železném Brodě.
K vidění jsou nejen skleněné autorské objekty, artefakty z oblasti užitého umění
a uměleckého řemesla, ale i fotografie, grafika a malba od V. Blažka, M. Hajnové,
J. Horákové (Bílkové), O. Horákové (Blažkové), I. Houserové, Z. Lhotského,
Z. Petra, Z. Roztočilové (Plátkové), M. Šílené, V. Štrocha, M. Vajdákové (Nechanické),
V. Vejsové a M. Vrzalové (Papežové). Výstava otevřena út–ne: 9–17 hodin.

Výstava KOVOVÝCH SVÍCNŮ

Ateliér Gaston Des Fours ze Železného Brodu bude svoji tvorbu kovových svícnů
znázorňujících nejen naše město Železný Brod vystavovat v MPG v Semilech
v rámci Muzejní noci. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 12. září od 18 hodin
ve sklepních prostorech semilské galerie.

PUTOVÁNÍ PO STOPÁCH SKŘÍTKA STŘÍPKA

Celoroční interaktivní hra pro rodiny s dětmi pokračuje i v září. V rámci putování
po stopách skřítka Střípka je připraveno 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
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galerie Vlastimila Rady, Trávníky, Ateliér KIM-SAM a sklářské firmy: DT Glass, s. r. o.,
Glasstech, s. r. o., Hela-glass, sklářka Jana Šavrdová, Sklářské studio Oliva, Sklo
Bursa a Skleněná bižuterie, a. s. Alšovice. Herní plán je k dostání na TIC Železný
Brod a můžete ho využít při putování po celý rok. Více na ww.zeleznybrod.cz.

SKLENĚNÉ MĚSTEČKO – 14. ročník
termín: 12.–13. září

V rámci sklářského festivalu se můžete těšit na předvádění sklářského řemesla pod
širým nebem, dílny ve sklářské škole a komentované prohlídky sklářských výstav.
V divadle bude k vidění módní přehlídka Made in Jablonec 2020 – Double fantasy.
V programu na Malém náměstí vystoupí mimo jiné zpěváci Adam Mišík, Janek
Ledecký a kapely Těsně Vedle, Broďanka, Jablkoň a Divá Bára. Další podrobné
informace k akci vč. kulturního programu jsou uvedeny v brožurce Skleněné
městečko, která je zdarma k dostání v TIC Železný Brod. Informace získáte také na
webových stránkách www.sklenenemestecko.cz.

SYMPOSIUM LETNÍ SKLÁŘSKÁ DÍLNA (LSD 2020)

Po osmi úspěšných, odbornou i laickou veřejností pozitivně reflektovaných
ročnících, pokračuje sympozium Letní sklářská dílna již devátým rokem!
Organizátoři pozvali do Železného Brodu pět umělců, kteří naplní poslání sympozia
pracovními setkáními s mistry-skláři, s jejichž pomocí zrealizují svá umělecká
díla. Pro sympozium byly pronajaty dílny zdejší střední uměleckoprůmyslové
školy sklářské a propůjčeny provozy firem Detesk a Studia Lhotský, které se již
po několikáté staly partnery tohoto projektu. Nejenom studenti sklářské školy, ale
i širší veřejnost má možnost sledovat nejatraktivnější část realizace – zájemci
mohou navštívit sklářskou huť (1. a 2. září 2020, 8–13 hodin) a zažít průběh
vzorování. V rámci podvečerních přednášek pořádaných rovněž ve sklářské škole,
se návštěvníci seznámí podrobněji s tvorbou účastníků sympozia. Sympozium
bude zakončeno výstavou, na které se budou prezentovat všechna vytvořená díla.
Zahájení výstavy výsledků sympozia se uskuteční v průběhu Skleněného městečka,
v sobotu 12. 9. 2020 od 15 hodin v Městském muzeu.
Přednášky v aule sklářské školy se uskuteční: 1. září od 17 hodin: Zuzana
Kubelková, Lukáš Jabůrek a 2. září od 17 hodin: Radek Brezar. Vstup zdarma.
Pár slov o účastnících symposia
Radek Brezar (*1995) – již během svého studia získal řadu ocenění v oblasti
designu skla a grafiky. Zaměřuje se především na zpracování skla, ale své pole
působnosti rozšiřuje i na jiné materiály. Nyní dokončuje magisterský studijní
program v ateliéru Produktového designu pražské UMPRUM. Ve svých návrzích
řeší nejrůznější produkty, rád využívá minimalistické provedení.
Lukáš Jabůrek (*1983) – Sklářský výtvarník, designér a brusič skla. Do roku 2018
umělecký ředitel sklárny Moser a vítěz Ceny veřejnosti prestižní soutěže Czech Grand
Design 2012. Lukáš Jabůrek do každé své práce vkládá příběh a určitou symboliku,
úspěšně propojuje špičkové tradiční sklářské řemeslo se současným designem.
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INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO ŽELEZNÝ BROD
Zuzana Kubelková (*1987) – Nezávislá umělkyně v oblasti autorského skla,
oceňovaná i v mezinárodním kontextu a spolupracující s různými firmami (např.
Moser, Preciosa Lustry). Sklo vnímá jako médium, jehož prostřednictvím vypráví
proměnlivé příběhy vzbuzující emoce a provokující zájem bez toho, že by se
divákovi podbízela.
Tomáš Plesl (*1974) – Pedagog zdejší sklářské školy, absolvent ateliéru skla
UMPRUM v Praze, který se po svých studiích trvale přiklonil k malbě. V rámci
tohoto sympozia využil technického zázemí a technologického know-how sklářské
firmy Detesk. Z této spolupráce vytěžil příležitost vzorovat autorské interiérové
objekty z technického skla.
Markéta Šílená (*1957) – Sklářská výtvarnice a šperkařka, absolventka zdejší
sklářské školy a pražské UMPRUM, která od roku 1988 tvoří jako nezávislá
umělkyně v oblasti ateliérového skla. Markéta Šílená dosáhla významných úspěchů
v oblasti autorského skleněného šperku a skleněné plastiky. Její tvorba se nachází
v soukromých i veřejných sbírkách.

BLEŠÍ TRH SE SKLEM / ŠROUBÁRNA

sobota 12. září od 10 do 14 hodin, objekt Šroubárna
(ul. Štefánikova, 150 m od náměstí směr Jablonec nad Nisou)

Můžete postrádat nějaké sklo ze svých sklepů, půd či domácností? Chcete svůj
domov obohatit o nějaký pěkný skleněný kousek? Na tradičním Bleším trhu se sklem
máte příležitost sklo prodat i koupit. Najdete zde poklady, kterými uděláte radost
sobě i blízkým! Zájemci o prodej musí v předstihu kontaktovat Mirku Bartoňovou na
emailu: b-trh@seznam.cz. Pořádá Občanská beseda Železný Brod, z. s.

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2020 (EHD)

Dny evropského dědictví (European Heritage Days, dále EHD)
každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány
nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor včetně těch,
které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové
civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější
doprovodné akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další
kulturní programy. Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní
témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na
různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince
žijícího v 21. století ve stále více se globalizujícím světě – to je to, čemu EHD
přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu. Dny evropského
dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou
a výchovnou akcí.
Dny evropského dědictví v letošním roce proběhnou v termínu od soboty
12. září do následující neděle 20. září. Pro letošní rok bylo zvoleno téma – Památky
a vzdělávání.
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Dny EHD v Železném Brodě 12.–13. září
Běliště čp. 57 – národopisná expozice muzea (9–17 hodin, vstup zdarma)
12. 9. od 10 hodin – Jablečná slavnost – ukázky tradic a zvyků, moštování, soutěž
o nejlepší výrobek z jablek, výstava jablek, ukázky vázání květin, výroba mýdel,
pečení chleba, dobové stánky, kulturní program (divadélko PuK, Hudební skupina
HáRá pes, scénický tanec JÁMY)
13. 9. od 10.30 hodin – Zpátky v čase – vrátíme se do 30-tých let 20. století. Je
připravena lidová veselice, ukázky dobových řemesel, staré dětské venkovní hry,
taneční vystoupení, divadlo a muzika
Klemencovsko čp. 37 – městské muzeum (9–17 hodin, vstup zdarma) – výstavy
viz. muzeum na str.: 23
kostel sv. Jakuba Většího a dřevěná zvonice (12. září, 10–12 hod., 13–15 hodin,
vstup zdarma)
Od 14 hodin se uskuteční krátký varhaní koncert.
Ve 12 hodin se ve zvonici rozezní zvony a každý zájemce bude mít možnost si sám zazvonit.
kostelík sv. Jana Nepomuckého na Poušti (6. září, 15–18 hodin, vstup dobrovolný)
– více viz. str.: 32

Dny EHD na Krásné
kostel sv. Josefa a fara (13. září, 9.30–17 hodin, vstup zdarma)
V 10 hodin bude zahájena Mše svatá ke svátku Povýšení svatého Kříže. Ve 13 hodin
vystoupí pěvecký sbor Janáček a v 15 hodin pěvecký sbor Gospel.
V 9.30 hodin zahájí pouť Huntířovský pěvecký sbor. Ve 14 hodin zahrají Matičky
pohádku pro děti. Pro návštěvníky bude připravena farská kuchyně, dobové stánky
s místními výrobky a specialitami, naučné dílničky pro děti.
Kittelův dům čp. 10 (13. září, 9–17 hodin, vstupné běžné)
Pro návštěvníky jsou připraveny komentované a zážitkové prohlídky, předvádění
tradičních řemesel, dětský koutek s dílnou. V 11.15 hodin zahraje Víťa Marčík st.
pohádku pro děti.
Dana Picková, OŽP – památková péče

MĚSTSKÉ DIVADLO ŽELEZNÝ BROD
V pondělí 7. září bude zahájen prodej vstupenek na podzimní divadelní sezónu
za výhodnější vstupné!
V nabídce jsou tato divadelní představení:
středa 7. října od 19 hodin: Stará láska nerezaví – 330 Kč (od 1. 10. za 390 Kč)
– v hlavní roli se vedle Davida Gránského objeví také Felix Slováček, Bára Mottlová,
Hana Gregorová, náš broďák Martin Sochor a další skvělí herci z pražského
Divadélka Radka Brzobohatého, v jejichž podání jste zde mohli vidět komedii:
Boeing, Boeing aneb tři letušky v Paříži.
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MĚSTSKÉ DIVADLO ŽELEZNÝ BROD
sobota 10. října od 19 hodin: Eliška Kateřina – 80 Kč – premiéra divadelní hry
Karla Svobody v podání DS Tyl Železný Brod
čtvrtek 22. října od 19 hodin: Brod trio – koncert z cyklu ZUŠka představuje
– z programu zazní skladby od klasiky po jazz
pondělí 30. listopadu od 19 hodin:
Ve stodole u slepic – 160 Kč (od 1. 11. za
230 Kč) – turnovský soubor Nakafráno u nás
po skvělých hrách Naštěkaná, Božský řízek
a Slepičí úlet, zahraje další autorskou hru,
kde se divák stane svědkem toho, jak jde čas,
jak pevná jsou rodinná pouta a že život není
jen procházka růžovou zahradou.

MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY ŽELEZNÝ BROD
Otevírací doba v září: úterý–neděle: 13–16 hodin, v jiný čas a termín vám rádi
otevřeme na požádání v TIC Železný Brod (po–pá 8–17, so 9–12). Vstupné: dospělí
20 Kč, děti a senioři 10 Kč a rodina 50 Kč.

Nově zrestaurované obrazy
V Městské galerii Vlastimila Rady je k vidění nově zrestaurovaná stálá expozice.
Restaurování 26 obrazů Vlastimila Rady a jednoho obrazu Petra Rady probíhalo ve
dvou etapách, a to od 24. 10. do 9. 12. 2019 a od ledna do 18. 2. 2020. Po odborném
restaurátorském průzkumu byly obrazy za stálého upevňování očištěny.
V místech poškození (krakeláž) byla potřebná místa lokálně prožehlena,
vytmelena křídovým tmelem a po odizolování tmelů vyretušována. Nakonec byly
malby opatřeny závěrečným konzervačním damarovým lakem, který svým matem
a leskem odpovídá době vzniku obrazů. Poškozené okrasné rámy byly opraveny
a restaurátorsky ošetřeny. Zčásti chybějící plasticita byla restaurována za použití
silikonového kaučuku a některá místa byla domodelována ručně. Ve středu
19. února předala firma Theodorik, s. r. o. akademického malíře a restaurátora
Jana Živného z Prahy dokončené obrazy a zahájila restaurátorské práce na oponě
přímo v galerii. Práce trvaly dva dny a je z nich pořízené časosběrné video, které si
můžete prohlédnout na webových stránkách města.
Ke každému obrazu je vypracována podrobná restaurátorská zpráva včetně
fotografií postupu prací. Tyto zprávy jsou k nahlédnutí na TIC Železný Brod
a budou také k vidění v galerii při velké podzimní výstavě Čtyři generace Radů
– Nové objevy (termín: 7. 11. 2020 – 10. 1. 2021, vernisáž v pátek 6. listopadu od
17 hodin).
Lucie Chvalinová
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MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY ŽELEZNÝ BROD
UČITELÉ PO ŠKOLE II

termín: 5. 9.–21. 10., vernisáž v pátek 4. 9. od 17 hodin v galerii

Městská galerie Vlastimila Rady (1. část)
a Městské muzeum v Železném Brodě (2. část)
U příležitosti 100. výročí založení sklářské školy pořádá Městské muzeum Železný
Brod ve spolupráci s Klubem sklářské školy, z. s. výstavu Učitelé po škole II.
Jedná se o výstavu tvorby vybraných pedagogů, kteří ve škole v minulosti
působili nebo stále působí a svou učitelskou praxi kombinují s vlastní uměleckou
činností. Vystavené artefakty představují nejrůznější techniky zpracování skla –
v broušeném, rytém a malovaném skle, skleněné tavené plastice, špercích či
bižuterii nebo hutně tvarovaném skle. Výstava zahrnuje také malbu, grafiku,
fotografii a produktový design. Z prostorových důvodů je výstava rozdělena
do dvou částí. Ve stálé expozici Městského muzea jsou vystavena díla pedagogů
působících ve škole v minulosti. K účasti na výstavě instalované v městské galerii
byli naopak pozvaní pedagogové-výtvarníci, kteří ve škole působí aktuálně
a v nedávné minulosti, a také někteří jejich kolegové – dílenští učitelé, jejichž
dovednosti přesáhly rámec běžného řemesla.
Vystavující: Milena Baudysová, Tamara Bohuňková, Jaroslav Brychta, Ivo Burian,
Jan Černý, Vilém Dostrašil, Martin Grosman, Alois Hásek, Jan Hásek, Marta
Havlíčková, Martin Hlubuček, Libuše Hlubučková, Ivana Houserová, Tomáš
Hovorka, Zdenka Hušková, Miloslav Janků, Pavel Ježek, Ladislav Ježek, Zdeněk
Juna, Miloslav Klinger, Rebeka Kloudová, Karolína Kopřivová, Lucie KořenskáŠvitorková, Tomáš Košťál, Kateřina Krausová, Rebeka Krsková, Jiří Kučera, Petra
Kučerová, Zuzana Kynčlová, Zdeňka Laštovičková, Stanislav Libenský, Michal
Machat, Jana Makalová, Božetěch Medek, Alois Metelák, Jaroslav Mlčoch, Marcel
Mochal, Břetislav Novák st., Břetislav Novák ml., Jan Novotný, Ladislav Oliva,
Miroslav Plátek, Tomáš Plesl, Anna Polanská, Ladislav Přenosil, Zdena Roztočilová,
Tomáš Rýdl, Jan Sehnal, Jan Schindler, Martina Strouhalová, Markéta Šílená, Lukáš
Šulc, Renata Šikolová, Bohumila Vacková, Eva Vlčková, Oldřich Žák.

MĚSTSKÉ MUZEUM ŽELEZNÝ BROD
Sklářská i národopisná expozice je v září otevřena od úterý do neděle v čase
9–12 a 13–16 hodin, výjimkou jsou dny EHD.
Ve sklářské expozici v budově České spořitelny (Klemencovsko) na náměstí
3. května můžete navštívit výstavy:

Sklářské symposium Letní sklářská dílna 2020
Výsledky tvorby pěti účastníků 9. ročníku symposia Letní sklářská dílna se
veřejnosti poprvé představí v sobotu 12. září v 15 hodin. V huti sklářské školy tvořili
za pomoci sklářských mistrů čtyři výtvarníci: Markéta Šílená, Zuzana Kubelková,
Lukáš Jabůrek a Radek Brezar, pátý účastník symposia Tomáš Plesl mohl pro
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MĚSTSKÉ MUZEUM ŽELEZNÝ BROD
realizaci svého návrhu využít velkorysého zázemí železnobrodské firmy Detesk,
která na symposiu spolupracuje třetím rokem.

Josef Řezáč – Jirkov, Železný Brod – výroba moderní bižuterie
Neprávem pozapomenutou osobnost Josefa Řezáče, jednoho z prvních absolventů
sklářské školy a úspěšného podnikatele – výrobce moderní bižuterie a jeho
úspěšnou firmu připomínáme malou výstavou, na které vystavujeme ukázky
z jeho bohatého sortimentu skleněné bižuterie a 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:

Josef Václav Scheybal – Lidová architektura Jablonecka
Vybrané kresby z rozsáhlého souboru dokumentárních kreseb etnografa Josefa
Václava Scheybala ze 60. let 20. století představí typické stavby lidové architektury
Železnobrodska a Jablonecka, včetně zajímavých detailů oken, dveří a štítů domů.
Autorovo zanícení, smysl pro přesnost, obrovská trpělivost a pokora, ale i láska
k rodnému kraji zasluhují nejhlubší obdiv.

GALERIE A MUZEUM DETESK ŽELEZNÝ BROD
náměstí 3. května 20
Otevřeno denně včetně víkendů a svátků v čase 9–17 hodin.
Pouze do neděle 6. září mohou zájemci navštívit výstavu sklářské tvorby dvou
významných výtvarníků, absolventů místní sklářské školy Jaromíra Rybáka a Jana
Štohanzla, jejíž název je GLASSMATES.
Vlivem nečekaných okolností se tato akce nestala součástí oslav stého výročí založení
železnobrodské sklářské školy. Z ohlasů návštěvníků je ale zřejmé, že špičková
sklářská tvorba dokáže oslovit široký okruh milovníků umění kdykoliv.

Miloš Janků: Průmyslový design
Od pátku 11. září bude galerie DETESK hostit výstavu široké tvorby průmyslového
designéra Miloše Janků.
Ten je absolventem SUPŠS v Železném Brodě (1970–1974), vystudoval obor s názvem
Tvarování, malování a leptání skla. Od roku 1990 působí zejména jako sklářský
průmyslový designér a grafik, takže vedle svého hlavního zaměření je také autorem
obalů nebo inzerátů pro odborné časopisy. Crystalex Nový Bor, Crystalex Rosice
u Brna, Sklo Bohemia Světlá n. Sázavou, Sklo Union Heřmanova Huť, Avir Union
Rudolfova Huť Dubí, Lustry Kamenický Šenov, Osvětovací sklo Janštejn, Jihlavské
sklárny Antonínův Důl a od roku 1996 Rona, a. s. Lednické Rovné na Slovensku. To
všechno jsou subjekty, v jejichž sortimentu je možné tvorbu Miloše Janků nalézt.
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GALERIE A MUZEUM DETESK ŽELEZNÝ BROD
Podle jeho návrhů bylo realizováno přes šedesát
automaticky vyráběných vícedílných kalíškových
souborů, což je samo o sobě unikátem, dále
desítky artiklů lisovaných na poloautomatech nebo
tvarovaných ručně. K tomu je nutné dále přičíst stovky
dekorů pro různé technologie zušlechťování skla.
V jeho tvorbě je jasně patrná snaha o aplikaci
současného designu při zachování funkčnosti Jasper
každodenně používaných skleněných předmětů.
Pozoruhodná je vysoká komerční úspěšnost jeho návrhů. Domácnosti, hotely,
restaurace a další zařízení po celém světě, tam všude se s realizacemi představ
Miloše Janků můžeme setkat. Výrobky jsou prezentovány na mnoha tuzemských
i zahraničních výstavách a veletrzích, např. v německém Franfurtu n. M., Düsseldorfu
Lipsku nebo Hamburgu, dále v Paříži, Miláně, New Yorku, Madridu, Birminghamu,
Melbourne, Sao Paulu, Shanghai, San Franciscu a dalších.
Miloš Janků se zúčastnil několika sklářských sympozií a jeho skleničky si „zahrály“
ve filmech a televizních seriálech, českých i zahraničních.
Nenechte si ujít tuto jedinečnou výstavu, která potrvá do neděle 22. listopadu 2020.

KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Vážené čtenářky a čtenáři,
zdravím vás po čase letních dovolených. I v kině už dovolená končí, proto
můžeme nejen po pandemických překážkách tohoto roku snad konečně doufat
v návrat do starých kolejí. Od září opět najdete v programu jak tituly tuzemské,
tak i zahraniční, novinky i něco z žánru kultovního. Tímto bych vás rád pozval
například na zrestaurovanou verzi legendárního filmu Tomáše Vorla, komedii
nesoucí podtitul „muzikál totalitního věku“, KOUŘ. Neopomenutelnou zajímavostí
na tomto zrestaurování je fakt, že se na něm z velké části jako jeden z mála
podílel jeden z našich místních a to BcA. Jonáš Kobr. Dále určitě potěším i seniory
návratem jejich každoměsíčního dopoledního bloku. Musím vás však všechny
znovu upozornit, abyste stejně nadále sledovali možné změny programu, neboť
situace ohledně koronaviru může pořád nečekaně ovlivňovat data premiér. Chci
taktéž poděkovat firmě Gerriets, která vynaložila úsilí během léta k rekonstrukci
opony. Vážení diváci, těšíme se na vás v září!
Jan Jelínek, vedoucí KC Kino

V září přijďte do kina na tyto filmy
1. 9. od 19.30 hod. NEŽ SKONČÍ LÉTO (Austrálie, 2019) – komedie/drama, 100 Kč,
120 min., nevhodný do 12 let, v původním znění s českými titulky
4. 9. od 19.30 hod. ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC (ČR, 2019) – komedie, 130 Kč, 99 min.
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5. 9. od 15 hod. TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ (USA, 2020) – komedie/animovaný,
120 Kč, 91 min.
5. 9. od 19.30 hod. TENET (Velká Británie/USA, 2020) – thriller/akce/drama, 140 Kč,
150 min., nevhodný do 12 let, v původ. znění s titulky
8. 9. od 10.30 hod. PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST (ČR/Slovensko, 2020) – komedie/
drama, 60 Kč, 107 min., nevhodný do 15 let
8. 9. od 19.30 hod. PROXIMA (Francie, 2019) – drama, 100 Kč, 107 min., nevhodný do
12 let, v původ. znění s titulky
15. 9. od 19.30 hod. PALM SPRINGS (USA, 2020) – komedie, 100 Kč, 87 min., přístupný
od 15 let, v původ. znění s titulky
18. 9. od 19.30 hod. JEŽEK SONIC (USA, 2020) – komedie/dobrodružný, 100 Kč,
100 min.
19. 9. od 15 hod. PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE – pohádka/fantasy, 130 Kč, 112 min.
19. 9. od 19.30 hod. ŠARLATÁN (ČR/Irsko/Polsko/Slovensko, 2020) – životopisný/
drama, 130 Kč, 118 min., nevhodný do 12 let
22. 9. od 19.30 hod. HAVEL (ČR, 2020) – české životopisné drama, 120 Kč, 100 min.,
nevhodný do 12 let
25. 9. od 19.30 hod. NOVÍ MUTANTI (USA, 2019) – akční/horor/sci-fi, 130 Kč,
přístupný od 12 let, v původ. znění s titulky
26. 9. od 15 hod. KŘUPAVÍ MAZLÍČCI (USA/Španělsko, 2017) – komedie/animovaný,
120 Kč, 105 min.
26. 9. od 19.30 hod. KOUŘ (Československo, 1990) – komedie/muzikál, 70 Kč, 89 min.
29. 9. od 19.30 hod. NADĚJE (Norsko/Švédsko, 2019) – drama, 120 Kč, 126 min.,
nevhodný do 12 let, v původ. znění s titulky

Nenechte si v kině ujít…
Severní byznys je krutej – SKLO …powered by PechaKucha
V předvečer slavností Skleněné městečko se v železnobrodském kině v populárním
formátu PechaKucha opět představí několik prezentujících, které tentokrát pojí
jedno téma – SKLO. Večer bude plný inspirativních příběhů, jedinečných tvůrců
a nevšedních projektů, kde má každých svých spravedlivých 20 × 20 sekund.
Vzhledem k nevyzpytatelným restrikcím kulturních akcí nejsou vstupenky
v předprodeji, avšak je možné si je závazně rezervovat přes e-mail:
PechaKuchaZB@email.cz (uveďte počet vstupenek a jméno). Vyzvednutí a zaplacení
bude možné před konáním akce v pokladně KC Kino, a to do 20 hodin. Vstupné
120 Kč. Budeme se na vás těšit v pátek 11. září 2020 od 19.45 v KC Kino. KC Kino
bude otevřeno od 19.45 hodin, rezervace budou platné pouze do 20 hodin a samotná
akce začne ve 20.20 hodin.
za pořadatele se na vaši účast těší Jan Mašek

Podzimní cestovatelské přednášky
12. 10. Nejhezčí hory Skotska – David Hainall
Za Hadrianovým valem, oddělujícím Anglii od drsného severu leží Skotsko,
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země hlubokých jezer, nejlepší whisky, nekonečných vřesovišť, měsíční krajiny
náhorních plošin a především úchvatných hor.
26. 10. Banát – Pavel Chlum
Putování po oblasti na břehu řeky Dunaj v Rumunsku a Srbsku, kde čeští kolonisté
stavěli na začátku 19. století své domy, a dosud se zde zachovalo několik čistě
českých vesnic.
9.11. Barma, země úsměvů a zlatých pagod – Pavla Bičíková
V únoru 2020, těsně před vypuknutím koronavirové pandemie, jsme se s Pavlem
vydali do tajemné země ležící v jihovýchodní Asii na břehu Bengálského zálivu.
Byla to skvělá volba. V této, ještě donedávna pro cizince uzavřené zemi, najdete
kromě tisíců pagod, buddhistických chrámů a zlatých soch Buddhy i stále se
usmívající bezstarostné místní obyvatele.
23. 11. Na Bramboře kolem světa – František Nykl
Dva nezlomní muži, dvě jejich lepší polovičky, tři týdny dovolené a 1 200 km v sedle
dvou rozhrkaných motocyklů.
14. 12. Expediční jachting – Tomáš Kůdela
Oceán, plachetnice zmítající se ve vlnách a zenový rytmus dne i noci. Osm členů
posádky a jedno mimino na cestě na Kapverdy.
Další cestovatelské přednášky na vás budou čekat po Novém roce. Již 4. 1.
se můžete těšit na Davida Hainalla, 18. 1. na Michala Přikryla a 8. 2. na Radku
Tkáčikovou. Podrobnosti a další termíny zveřejníme do konce roku.
Pořádá IKS Železný Brod, začátek vždy od 18 hodin, vstupné: 50 Kč.
Lucie Chvalinová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽELEZNÝ BROD
Jiráskovo nábřeží 737, Železný Brod

Připravované akce
Ve středu 16. září od 14 hodin zveme zájemce o trénování paměti na Hrátky
s pamětí pod vedením lektorky Jiřiny Ziklové. Kurz hravého trénování paměti se
koná v multifunkčním sále knihovny a bude probíhat pravidelně 1–2× měsíčně.
Od října bude zahájen také kurz základů práce s počítačem pro seniory (Word,
PowerPoint, Net, úprava fotografií atd.) – zájemci, hlaste se v knihovně. Jedná se
o pět lekcí 1× týdně, termín upřesníme. Kapacita: osm účastníků, cena kurzu: 250 Kč.
Další kurz, který připravujeme, je pro děti z 2.–3. tříd se zájmem o techniku
a robotiku – Začínáme s ozoboty. Jde o malé robůtky, které děti ovládají kreslením
drah s barevnými kódy. Cena kurzu: 250 Kč, kapacita osm dětí (máme čtyři ozoboty,
takže pro dvojice). Plánujeme pět lekcí (1× týdně), termín upřesníme.
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Z knižních novinek pro dospělé čtenáře
Jojo Moyesová: Schovej mě v dešti – Tři generace žen, jeden příběh... Když Kate
jako mladá utekla z domova, nezanechala za sebou žádné stopy. Toužila začít
nový život daleko od rodiny a především od matky, se kterou neměla citové pouto.
I proto se Kate později zapřísáhla, že ona sama tu pro svou milovanou dcerku
Sabine vždycky bude. Jenomže čím je Sabine starší, tím víc ji nejasná minulost její
matky zajímá...
Kerry Fisherová: Žena, kterou jsem byla – Kate Jonesová opustila svůj starý život
a sobě i dceři změnila jméno. Nikdo se nesmí dozvědět, kým byla dřív. Nikdo nesmí
přijít na chybu, která Kate zničila život. Stěhuje se na Parkview Road, do ulice plné
zbrusu nových domů, a se závistí sleduje, jaký skvělý život ostatní ženy mají…
Vlastimil Vondruška: Pomsta bílého jednorožce – Vok z Rotštejna,
který se honosí erbem Markvarticů, přijde za nevyjasněných okolností
o manželku Anežku, kterou najdou mrtvou pod skálou, na níž se jeho
hrad tyčí nad krajinou jako orlí hnízdo. Její smrt uzavře královský
popravce jako nešťastnou nehodu, jenže záhy je zabit i on.

Z novinek pro děti a mládež
Yohan Sacré: Dobrodruh Timo – Fantastický komiks o malém Timovi, který se
rozhodne vyrazit za dobrodružstvím. Timo je kluk žijící v malé vesnici uprostřed
divočiny a přečetl už všechny dobrodružné knížky, které kolem jsou. Takže mu
zbývá jediná možnost. Jít a prožít si jedno velkolepé dobrodružství sám. Jenže když
vstupuje do lesa, ani netuší, co ho tam všechno čeká.
Cressida Cowellová: Kouzelníci z pradávna a Kouzelníci z paradávna 2. Kouzlo
druhé šance – dva díly fantasy série ze světa pradávných kouzelníků i bojovných
válečníků, kteří připluli s mocnou zbraní přes moře. Příběh kouzelnického chlapce
a mladé válečnice, kteří byli vychováni, aby jeden druhého k smrti nenáviděli, ale
jsou nuceni spojit své síly.
V září se na vás těšíme opět v běžné otevírací době, a to: úterý–pátek: 9–17.30
hodin.
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,
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mob.: 704 309 108, 733 242 475 nebo e-mail: mullerova.joh@seznam.cz.
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
2.9.
Schůze výboru od 14 hodin
7.9.
Úřední den od 14 hodin
7.–16. 9. Ozdravný pobyt v Chorvatsku, letovisko Baška Voda. Informace
o odjezdu byly předány na schůzce účastníků 31. 8. 2020. Stále jsou ve vývěsce na
tržnici. Připomínáme, že den odjezdu je pondělí.
16. 9.
Klub ONKO – DIA od 14 hodin
20.–26. 9. Rekondiční pobyt v Třeboni. Přihlášení budou platit celý pobyt v pondělí
7. září ve 14 hodin v budově internátu na Poříčí v 1. patře. Nezapomeňte občanský
průkaz a průkazku ZTP. Cena pro člena je 7 900 Kč, ostatní 8 400 Kč. Odjezd v neděli
20. září v 7 hodin od sokolovny v Železném Brodě, návrat v sobotu 26. září. V ceně
je ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu, plná penze, doprava, lázeňský poplatek
a vstupné. Info V. Petružálková, mob.: 721 026 030.
21. 9.
Klub ručních prací od 14 hodin
30. 9.
Odložený Český den proti rakovině. Zakoupením žlutého kvítku
podpoříte např. výzkum nebo vybavení nemocnic speciál. přístroji i činnost
Ligy proti rakovině. Letošní zaměření je na prevenci nádorů ledvin a močového
měchýře. I tentokrát budou naše členky, označené logem Ligy, prodávat kvítky po
celém městě. Děkujeme všem, kdo si kvítek zakoupí.
Přihlášky na zájezd do Pardubic, který se uskuteční 14. 10. 2020 přijímá
M. Minářová od 17. 9. 2020.
Sledujte aktuální zprávy ve vývěsce na tržnici. Čísla mobilních telefonů členů
výboru jsou ve zpravodaji. Všem účastníkům ozdravných pobytů přejeme příjemný
pobyt bez komplikací, hodně zdraví a šťastnou cestu.
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
V úterý 1. září usedli žáci opět do lavic a zahájili tak nový školní rok 2020/2021.
Přejeme jim úspěšný školní rok plný kvalitních studijních výsledků. Ve školním roce
2020/2021 si užijí těchto prázdninových dnů: 29.–30. 10 podzimní, 23. 12.–3. 1. 2021
vánoční, 29. 1. pololetní, 1.–7. 2. jarní a 1. 4. velikonoční.

Mateřská škola Na Vápence
Milé děti, vážení rodiče, přátelé školky,
opět tu máme září a s ním začátek dalšího školního roku. Ten minulý byl ve všech
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ohledech jiný a netradiční, a tak pevně věřím, že si v tom následujícím vynahradíme
vše, o co jsme v MŠ, díky mimořádným opatřením ve státě, přišli. Přesto však
tahle zvláštní doba přinesla nečekaně i něco pozitivního. V době uzavření MŠ
jsme založili pro děti a rodiče facebookovou skupinu, abychom mohli být s dětmi
i rodiči, kteří o to stáli, v každodenním kontaktu. Zprávy o dětech o tom, jak se
mají, jak tvoří výtvarná díla, plní úkoly, které jim paní učitelky připravovaly, nám
všem dělaly obrovskou radost a troufám si říct, že nás všechny dohromady tak
nějak ještě víc sblížily. Tato skupina je stále aktivní a díky ní jsme měli informace
o dětech a jejich zážitcích i během prázdnin, což bylo moc fajn. Jsem ráda, že se
nám nakonec v červnu podařilo zorganizovat na školní zahradě hezký Dětský
den a také alespoň malý školní výlet na hrad Vranov, při kterém děti zabojovaly
a splněním všech úkolů pomohly malým skřítkům Světlonošům porazit „Temnotu“
a zachránit „Světlo světa“. Rozvolnění preventivních opatření nám pak umožnilo
uspořádat i „Rozloučení s předškoláky“. Tímto ještě jednou děkuji všem skvělým
rodičům, kteří se ochotně a s vervou zapojili do plnění indiánských soutěží i úkolů
a užili si s námi zábavné, veselé, ale i dojemné odpoledne. Sice musel být program
letos ochuzen o tradiční nocování v MŠ, ale i tak si děti užily den plný indiánských
aktivit až do pozdních večerních hodin. Věřím, že všichni naši malí Indiáni budou
ve škole šťastni a spokojeni a budou na svoji školku rádi vzpomínat.
A nyní, po dvou měsících odpočinku a čerpání nových sil a poznání, začínáme další
školní rok plni očekávání, co nám nadělí. Máme nové kamarády, budeme pozorně
sledovat a vnímat život kolem sebe a každý den nám přinese něco nového. I proto
chodíme do školky, abychom tyto změny uměli rozpoznat, správně pojmenovat
a společně smysluplně prožít. Začátek školního roku je také ve znamení příchodu
nováčků, kterým bude chvíli trvat než si na nové prostředí, kamarády i učitelky
zvyknou. U nás v heterogenních kolektivech však přicházejí do částečně fungující
třídy, což jim adaptační proces často hodně usnadní. Děti, které všechno znají
z loňska, vlastním příkladem ukazují nováčkům, že se ve školce cítí dobře.
Učitelky mají příležitost vytvářet situace, kdy začleňují nové děti postupně do
akce a činností. Pečující holčičky se často rády ujímají role malých opatrovnic
a průvodkyň. Není to samozřejmě jejich celodenní náplň, ale chvilky pomoci
a péče o menší kamarády jejich vlastnímu rozvoji vůbec nevadí, naopak. Přestože
je toto období pro všechny zúčastněné strany (děti, rodiče, učitelky) náročné,
věřím, že adaptační proces společnými silami zvládneme bez větších problémů.
Ráda bych také touto formou poděkovala kolegyni, která náš tým tento školní rok
opouští. Zkušená paní učitelka Věra Čechová nám svým jedinečným profesionálním
i lidským přístupem k práci a k dětem nesmírně pomáhala jako školní asistentka.
Přeji vám, kluci, holky i kolegyně, úspěšný a v pohodě prožitý školní rok 2020/2021
a hlavně pevné zdraví. Vám, vážení rodiče, přeji radost z pokroků vašich dětí,
spokojenost s prací naší mateřské školy a těším se na naši spolupráci.
Jitka Jírová, ředitelka školy
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Základní škola Školní
V úterý 1. září jsme opět mohli přivítat žáky
naší školy. Během prázdnin se ve škole
budovaly dvě počítačové učebny. Nové nejsou
jen stolní počítače s monitory, ale i nábytek
a podlahy. Věříme, že se bude všem dětem nové
prostředí líbit a dlouho nám vydrží neponičené
a funkční.
V letošním školním roce 2020/2021 jsme
otevřeli dvě první třídy. Všem prvňáčkům
přejeme šťastný vstup do školy a mnoho krásných školních zážitků. Věříme, že si
zde najdete nové kamarády a na prostředí školy si brzy zvyknete. Těšit se můžete
na tradiční výstup na Kozákov, třídní besídky, výlety se školní družinou a mnoho
dalšího.
Všem žákům, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům přejeme krásný
školní rok!
Mgr. Zdeněk Kučera, ředitel školy

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod
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 – premiéra se odehrála na stejném místě již před
91 lety – v roce 1929 ji uspořádal královehradecký Sklářský ústav.
Výstava je pro veřejnost přístupná až do 25. 10. 2020. Denně, kromě pondělí od
10 do 18 hodin (v pátek do 20 hodin). V průběhu výstavy budou organizovány
komentované prohlídky a předváděcí akce, tou největší bude účast školy na
Muzejní noci 23. 10. 2020, na kterou pořádá Město Železný Brod zájezd – více na
str.: 16.
Více informací na: www.supss.cz.
Mgr.A. Jan Hásek, ředitel školy

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Zo Český zahrádkářský svaz Železný Brod
V úterý 15. září pořádáme zájezd na Zahradu Čech. Zájemci se mohou hlásit na
TIC Železný Brod. Odjezd autobusu je v 7 hodin z autobusového nádraží u sokolovny.
Cena zájezdu: 100 Kč pro členy a 150 Kč pro nečleny.
Ivan Mališ
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Čka – Český ráj Železný Brod
Pozvánky na kulturní akce
Srdečně zveme na 49. benefiční koncert Na Poušti. V neděli 6. září v 15 hodin
zazní v prostoru kostelíčka sv. Jana Nepomuckého na Poušti v rámci EHD opět
hudba. Klavírní trio ZUŠ Turnov – Šárka Košťálová (housle), Michaela Faltusová
(violoncello), Bohuslav Lédl (klavír) a Eva Lédlová (zpěv). V programu zazní
skladby Bohuslava Martinů, Josepha Haydna, Astory Piazolly a Bohuslava Lédla.
Součástí koncertu bude vernisáž výstavy Vzpomínka na Ivanu Kantůrkovou
– In memoriam, která bude mít pokračování v Městském muzeu na Bělišti.
Srdečně zveme také na přednášku a následnou besedu s přednášejícím Doc. Mgr.
Jaroslavem Šebkem, Ph.D. z Historického ústavu Akademie věd České republiky
na téma „Svatý Václav v politických vírech“, která se uskuteční ve středu 9. září
v 18.15 hodin v aule sklářské školy v Železném Brodě. V září, kdy se slaví svátek
sv. Václava, to bude téma velice aktuální nejen z tohoto pohledu. Pana Šebka
představovat určitě nemusím. Jednak u nás už vícekrát přednášel, a pak je to
osobnost dostatečně mediálně známá. Jsem rád, že opět přijal naše pozvání
i přes jeho vytíženost a věřím, že to bude velice obohacující večer. Využijte tuto
příležitost. Těšíme se na setkání.
za organizátory Ing. arch. Martin Tomešek

Svč Mozaika Železný Brod
Od 1. září se můžete začít přihlašovat do zájmových kroužků SVČ Mozaika.

Nabídka zájmové činnosti na školní rok 2020/2021
Sportovní
Vodácký 800 Kč
Zumba 600 Kč
Sportovní hry 800 Kč
Horolezecký 1 400 Kč
Moderní tanec 600 Kč
Orientální tanec 600 Kč
Street dance 800 Kč
Cvičení s Lenkou 600 Kč
Jezdectví 2200 Kč
Výtvarné
Výtvarný 800 Kč
Keramika 1 000 Kč
Keramika pokročilí 1 200 Kč
Hand made 800 Kč
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Sklářský 800 Kč
Šikovné ruce 800 Kč
Scrapbooking 1000 Kč
Výtvarný ateliér 1000 Kč
Technické
Automodelářský 1 000 Kč
Řezbáři 600 Kč
Železniční modeláři 600 Kč
3D tisk 1 000 Kč
Přírodovědné
Rybářský 600 Kč
EKO kroužek 800 Kč
Badatelský 800 Kč
Včelařský 600 Kč
Zahradnický 600 Kč

Jak chutná příroda 600 Kč
Bylinky od A do Z 600 Kč
Alík 1 000 Kč
Jazykové
Angličtina 1 000 Kč
Angličtina pro nejmenší 1 000 Kč
Ostatní
Vaření 600 Kč
Divadelní 800 Kč

Loutkařský 600 Kč
Djeme bubny 800 Kč
Trampská kytara 1 200 Kč
Geocaching 800 Kč
Deskové hry 600 Kč
Dračí doupě 1 000 Kč
Ukulele 1 200 Kč
Peče celá Mozaika 600 Kč

Přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2020
v SVČ Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 12. října přímo
v kanceláři nebo na bankovní účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum
narození dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku.
Pokud je cena kroužku 1 000 Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá
platba musí být uhrazena do 31. ledna 2021. Účastníkem kroužku se dítě stává až po
odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku. Kroužky
začínají svoji činnost v týdnu od 29. 9. 2020 a končí v týdnu od 14. 6. 2021 (pokud
není uvedeno jinak).
Podrobné informace na www.mozaikazb.cz, mob: 778 494 827,
e-mail: ddm.zb@seznam.cz.
Těšíme se na vás.
za kolektiv vedoucích SVČ Mozaika Jitka Jírová

Rodinné centrum Andílek
sídlo: ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora
Po dlouhé pauze se na vás opět těšíme se spoustou novinek v našem centru!
Máme pro vás opět připravené přednášky, akce, workshopy a herničky, se kterými
začínáme již 1. září od 9 hodin. Následně jsou herničky otevřeny každý den vždy
v čase 9–12 hodin. Cena: 30 Kč (dospělí).

Akce v září
2. 10. od 18 hodin – Ženské kruhy – pravidelné setkávání žen s lektorkou Ivetou
Čihulkovou
3. 9. od 17.30 hodin – Jóga – relaxace a načerpání energie
4. 9. od 16 hodin – Andělská miminka – setkávání v kruhu žen, které přišly
o děťátko (potrat, úmrtí…) – toto téma je tabu a ženy se bojí či stydí mluvit o tom,
co se jim stalo a často to v sobě dusí a trápí se tím
6. 9. od 14 hodin u nové knihovny – Závody kočárků a Běh městem – celorepubliková
akce rozdělena do těchto kategorií (tatínek, maminka a rodina s kočárkem, děti na
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odrážedle, koloběžce, kole a s kočárkem, nosící maminky a retro), dále doprovodný
program, stánkový prodej, dílničky a malování na obličej, tombola, hodnotné
ceny... registrace na místě nebo na e-mailu: H.simmova@centrum-andilek.cz,
cena: 50 Kč/kategorie (1/2 výtěžku poputuje na dobročinné účely)
8. 9. od 16 hodin – Kouzelný šatník aneb módní večírek s Lucií Šoltys Kotrmanovou
– maminka dvou dětí módou strávila 12 let jako návrhářka doplňků a šperků pro
módní přehlídky a jako Visual Merchandiser pro známé značky, ukáže nám, jak
efektivně si uspořádat šatník, který se dá lehce a hravě kombinovat, cena: 50 Kč
11. 9. od 16 hodin – Páteční pravidelné tvoření pro dospělé – aktuální téma na fb
12. 9. od 10 hodin na Bělišti – Jablečná slavnost v rámci akce Skleněné městečko –
podrobný program v brožurce Skleněného městečka
15. 9. od 16 hodin – Kosmetický workshop s Helenou Simmovou – výroba vlastního
přírodního krému na obličej a ruce, peeling, informace na téma péče o pleť, líčení,
historie kosmetiky, cena: 50 Kč (materiál)
18. 9. od 16 hodin – Upeč třeba chleba s Katkou Šormovou – workshop o tajemstvích
a fíglech v pečení chleba a tvorbě kvásku, ukázky a ochutnávky různých druhů
chleba, cena: 60 Kč
19. 9. od 14 hodin v divadle – Orient show – tradiční taneční benefiční akce na
pomoc Vojtíkovi (DMO), odpolednem vás provedou herci Karel Zima a Eva
Josefíková, připravena je tombola, dražba dortů a ukázky tanců, vstup: dobrovolný
22. 9. od 16 hodin – Zero Waste – Cesta k životu bez obalu s Klárou Zemanovou
(blog/chytramamina.cz) – informace o tom jak žít život Zero waste, co to vlastně
je a proč je tak skvělé jít tímto směrem, cena: 50 Kč
25. 9. od 16 hodin – Workshop – kampaň organizace Loono na téma „Dole dobrý“
– jak předcházet a včas rozpoznat sexuálně přenosná onemocnění, jak na prevenci
a léčbu neplodnosti, co způsobuje únik moči a poruchy erekce, jak se zorientovat
v antikoncepci a jejím užívání, vše doplněno ukázkou na modelu lidské pánve,
cena: 50 Kč

Připravujeme na říjen
4. 10.
Gospelový benefiční koncert
4.–11. 10. Výstava na stromech
Přejeme vám krásný a pohodový podzim a těšíme se na setkání s vámi.

Ohlédnutí za letními akcemi
V sobotu 18. července se konala naše Strašidýlková stezka plná hodných strašidýlek.
Vidět jste mohli bílou paní, čerta, vodníky, vílu, ducha a muchomůrku. Děkujeme
firmě Bonelli – Čokoládové pokušení za dobroty pro děti, paní Lucii Prazak za
skvělé fotografie a vám všem, že jste přišli a strávili s námi krásné odpoledne.
Pod heslem „Kdo se bojí, nesmí do lesa“ jsme spolu s čarodějnicí, čertem, mrtvou
nevěstou a hejkalem uskutečnili v sobotu 25. července noční stezku odvahy
s možností pokochat se hvězdami ve hvězdárně. Děkujeme panu Mazancovi za
otevření hvězdárny a skvělý výklad o hvězdách!
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Na obou akcích se s vámi opět za rok
těšme na viděnou.
za RC Andílek Helena Simmová
Více informací na
www.centrum-andilek.cz,
info@centrum-andilek.cz,
h.simmova@centrum-andilek.cz,
774 608 874.

Český červený kříž hrubá horka
Hrubá horka je známá svými výlety po vlastech českých. A také letos, přes stálou
hrozbu koronaviru, tomu bylo nejinak. Zdatní i méně zdatní turisté se vydali
v sobotu 1. srpna na týdenní pobyt do Jeseníků. V Šumperku bylo vzorné ubytování
v internátě zemědělské školy, kde jsme se i stravovali. Program byl opravdu nabitý,
ale pokud někdo chtěl, mohl si udělat i svůj vlastní, ovšem po dohodě s vedoucí.
Vedoucí celého zájezdu byla paní Marie Šírková spolu s šoférem Jiřím Novotným
a jeho manželkou paní Hanou Novotnou. Starali se o nás opravdu vzorně. První
dva dny měli mnoho starostí s programem, protože pršelo a bylo chladno. Přesto
však vymysleli vždy něco, co většina účastníků ocenila a kdo ne, udělal si program
sám. Navštívili jsme nejenom krásné Jeseníky, které jsou jmenovitě pro mne,
nejkrásnější hory naší republiky. Poučili jsme se na exkurzi v elektrárně Dlouhé
Stráně, která je opravdu skvělým dílem našich lidí, ale také nádherným výhledem
po horách a lesích. Navštívili jsme poutní místo Králíky a opevnění z roku 1938,
Mohelnici, Loštice – výrobnu a prodejnu olomouckých syrečků, zámek Velké
Losiny, ruční papírnu a aquapark, Rejvíz s Mechovým jezírkem, Zlaté Hory, kde je
možnost rýžovat zlato, ale bohužel na nás žádné nezbylo. Další byl zámek Sovinec,
Bouzov, Javořické jeskyně apod. Stálo to opravdu za to. Za celý týden jsme viděli
mnoho zajímavostí, které mnozí z nás už asi neuvidí. Přesto jsme se dvakrát večer
stihli sejít ve společenské místnosti, kde jsme si společně zazpívali, zatančili i popili
při kytaře pana Kievega. Shodli jsme
se, že zájezd byl opravdu krásný,
i přes některé zádrhele a poznali
jsme další část naší republiky.
Dík patří především paní Šírkové,
obětavým
Novotným
(Jiřímu
a Haně) a také všem ukázněným,
veselým a doufám že i spokojeným
účastníkům.
za všechny účastníky zájezdu
Eva Vozková
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Skautské středisko Údolí Železný Brod
Zprávy ze skautského střediska Údolí Železný Brod
V době letních prázdnin jsme vzpomněli na naše zavražděné bratry, kteří pobývali
na Jizerce v červenci roku 1949. K památníčku se naši někteří skauti vydali
individuálně, s dětmi se toto místo chystáme navštívit po prázdninách v září.
První říjnovou sobotu se také tradičně uskuteční Memoriál Tomáše Hübnera,
zavražděného železnobrodského skauta při akci Jizerka v létě 1949.
Prázdninové měsíce jsou již tradičně časem letních táborů, které jsou vyvrcholením
skautského roku. Letos jsme opět uspořádali tábory dva. Pěší skautky, skauti,
vlčata a světlušky se společně zúčastnili 14-denního tábora na Měsíční louce
u Holan nedaleko obce Zahrádky. Vodní oddíl Ledňáček strávil dva poslední
prázdninové týdny na louce Sekaniska u řeky Ploučnice v bývalém vojenském
prostoru Hradčany, Ralsko. Celkem se obou táborů zúčastnilo cca 65 dětí a větší
počet dospělých. O průběhu našich táborů napíšeme v příštím vydání zpravodaje.
V letošním roce se nám také povedlo za velkého přispění zastupitelů obce Malá
Skála a pana starosty Michala Rezlera dlouhodobě si pronajmout prostor na louce
u řeky Jizery, kde svůj tábor mohli prožít naši spřátelení skauti z obce Tatobity,
kterým z důvodu koronaviru nedopadlo domluvené tábořiště a za naši pomoc byli
velice rádi. V budoucnu hodláme na tomto místě letní skautské tábory opakovat.
Velké poděkování patří také Krajskému úřadu Libereckého kraje za poskytnutí
finanční podpory z dotačního programu ve výši 20 000 Kč, která bude využita na
obnovu táborového vybavení.
Po prázdninách odstartujeme pravidelné schůzky, které zůstanou zachovány tak,
jak bylo zvykem v předešlých letech, tedy v časech 16–18 hodin: vlčata a světlušky
pěší (úterý), pěší skauti a skautky (středa), Ledňáček – vodní oddíl (čtvrtek).
Přijďte se k nám podívat!
za středisko Údolí Hanka Kleinová-Bronťa a Jarda Kočvara-Mýval

SPORT
Sportovní centrum s novou fasádou
V loňském roce jsme se dočkali nového topného systému a jsme rádi, že už na
podzim byly zahájeny práce na zateplení sokolovny. Postupně došlo k opravám
a zateplení střechy, výměně oken, vchodových dveří a nakonec k zateplení
fasády. Nutno dodat, že budova prokoukla a dostala důstojný vzhled. Tato akce
je financována z dotace Ministerstva životního prostředí a my si od ní slibujeme
značnou finanční úsporu za vytápění.
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SPORT
Také jsme využili uzavření sportovišť kvůli nouzovému stavu a nechali jsme
zrenovovat parkety v sokolovně a vymalovat ubytovnu a malý sál. Do budoucna
nás čekají ještě tři větší akce, a to rekonstrukce sociálek u sokolovny a sportovní
haly, celého suterénu, kde dojde k rozšíření šaten a venkovního areálu.
V nadcházející sezoně jsou ve Sportovním centru přichystány tyto sportovní
aktivity pro děti (viz tabulka). Pokud budete mít zájem přihlásit svoje ratolesti nebo
sebe do některých z nabízených sportovních aktivit, prosím kontaktujte vedoucí
jednotlivých oddílů.
Sportovní aktivita

den

čas

sál

pořadatel

Stolní tenis

pondělí

16–17

malý sál

TJ Sokol Železný Brod

hala

TJ Sokol Koberovy

Florbal mini
+ příprav. + elév.
Florbal mladší žáci
Badminton

pondělí 17.30–19

pondělí 17.30–19 sokolovna

TJ Sokol Koberovy

pondělí 19.15–21

FSA Jany Boučkové

hala

Sportovní aerobik

úterý

Gymnastická
přípravka

úterý

16–17

sokolovna

FSA Jany Boučkové

Fitness step

úterý

16.30–18

malý sál

FSA Jany Boučkové

Florbal mladší
+ starší žáci

úterý

17.30–19

hala

TJ Sokol Koberovy

Volejbal 10–14 let

středa

16.30–18

hala

TJ Sokol Železný Brod

Sportovní aerobik

čtvrtek

14–17

sokolovna

FSA Jany Boučkové

Zumba pro děti

čtvrtek

15–16

malý sál

FSA Jany Boučkové

Děti na startu 4–9 let

čtvrtek

16–17

hala

FSA Jany Boučkové

Sportmánie
/fitness step

čtvrtek

17–18

sokolovna

FSA Jany Boučkové

hala

TJ Sokol Koberovy

hala

FSA Jany Boučkové

Florbal mladší
+ starší žáci
Sportovní aerobik

14.30–16 sokolovna

čtvrtek 17.30–19
pátek

14.30–16

FSA Jany Boučkové

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

den

čas

sál

pořadatel

Fit Pain Free

pondělí

8.30–9.30

malý sál

Jana Boučková

Všestrannost

pondělí

19–20

malý sál

J. Žídková, Z. Jakubičková

Bodystyling

úterý

Fit Pain Free

středa

18.15–19.35 malý sál
8.30–9.30

malý sál

Jana Boučková
Jana Boučková

Všestrannost

středa

18–19

malý sál

J. Žídková, Z. Jakubičková

Intervalový
trénink Tabata

středa

Intervalový
trénink Tabata

neděle

17–18

malý sál Marta Hušková Absolonová

Power Joga

neděle

18–19

malý sál Marta Hušková Absolonová

19.30–20.30 malý sál Marta Hušková Absolonová

Alena Antoszová, DiS, vedoucí Sportovního centra Železný Brod, mob.: 778 747 500,
e-mail: sportovni.centrum@zelbrod.cz.

SDH Jirkov
Srdečně vás zveme v sobotu 5. září na XIII. ročník soutěže v požárním útoku
Jirkovská proudnice. Útoky budou probíhat od 10 hodin v Jirkově v areálu za
hasičskou zbrojnicí. Občerstvení zajištěno. Více na www.SDH-Jirkov.estranky.cz.
Miroslav Berka

HÁDANKA
Sklářského výtvarníka a současného zastupitele
Zdeňka Lhotského poznalo 20 osob. Sezónní
permanentku na koupaliště vyhráli a celé léto si
užívali vodních radovánek: Jana Čechová, Elen
Hrušovská a Kateřina Poloprudská. Gratulujeme.
Poznáte i nyní, kdo je zachycen na fotografii? Dle
fotografie a několika indicií musíte uhádnout,
o koho se jedná. Jméno dotyčné osoby nám posílejte
nejpozději do 10. 9. 2020 (e-mail: info@zelbrod.cz).
Hrajeme o tři vstupenky do Městského divadla
Železný Brod na představení Eliška Kateřina
(10. 10.).
hospodář TJ Sokol Železný Brod, zakladatel lyžařské školy
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OSTATNÍ

Poděkování
Nouzový stav zaskočil každého z nás. My, důchodci, odebírající obědy z kuchyně
ZŠ Školní jsme měli štěstí. Paní kuchařky nám denně vařily a dbaly na maximální
hygienu. Patří jim veliký dík a obdiv. Vařit v rouškách znamenalo vařit srdcem. Na
poděkování není nikdy pozdě, proto vám, paní kuchařky i pomocné síly, srdečně
děkujeme a věřte, že pro nás jste první linie.
za vděčné strávníky V. Petružálková

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Městskému úřadu v Železném Brodě,
jmenovitě matrikářce paní Novotné za výbornou organizaci naší diamantové
svatby a zároveň místostarostovi panu Mgr. Mališovi za pěkný projev k manželům,
kterých se Diamantová svatba týkala.
za všechny zúčastněné manželé Palovi

Blahopřání
V památném dni 21. srpna oslavil významné životní jubileum
sběratel, pečovatel o nechtěná zvířata a železnobrodský patriot
Jaroslav Mašek. Rodák z Dolních Beřkovic se do Železného Brodu
přistěhoval v roce 1965, aby se zde vyučil foukačem skla a v Brodě
už zakotvil natrvalo. Po vyučení nastoupil do podniku Technosklo na
Pelechově, kde foukal teploměry, lihoměry a další jemné laboratorní
sklo. Působišť vystřídal za svůj život více, ale téměř vždy to bylo ve
sklářské výrobě. Skromný a pracovitý milovník výtvarného umění
a big beatu pracoval v 80. letech minulého století více než deset let po odpoledních
ještě jako vedoucí sběrny druhotných surovin. Toto jeho angažmá bylo klíčové nejen
pro jeho sběratelskou vášeň, ale jak se již po několik let ukazuje i pro železnobrodské
muzeum. Ze sběrných surovin díky svému rozhledu, instinktu a dobrému oku
zachránil před zničením neuvěřitelné množství zajímavých, historicky cenných
a jedinečných materiálů, důležitých pro poznání naší minulosti. Jsme rádi, že díky
jeho velkorysosti je mnoho z nich již součástí muzejního sbírkového fondu. Do
dalších let přejeme Jaroslavu Maškovi pevné zdraví a spoustu zajímavých úlovků
do jeho sbírek.
Železnobrodští muzejníci

Obec Bozkov
Informujeme vás o akcích a koncertech, které se uskuteční v naší obci a na které
vás srdečně zveme.
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
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… Představujeme poskytovatele sociálních služeb… díl VII.
Terénní SAS COMPITUM poskytuje od roku 2009 podporu rodinám s dětmi, jejichž
harmonický vývoj je ohrožený nepříznivou rodinnou situací, kterou není rodina
sama bez pomoci schopna překonat. Prostřednictvím sociální služby přispíváme
k sociálnímu začlenění rodiny, s individuálním zaměřením na jednotlivé členy
rodiny a s respektem k rodině jako celku.
Smyslem našich aktivit je stabilizace rodiny, nácvik a posílení dovedností jejich
členů, díky kterým bude rodina schopna samostatně fungovat i po ukončení naší
služby, jak v rámci vnitřních vztahů, tak i navenek.
Kde jsme vzali název? COMPITUM znamená latinsky rozcestí. Jako rozcestí
vnímáme problém, se kterým se na nás rodina obrací. Je to moment, kdy si
člen rodiny, který nás požádal o podporu uvědomuje, že situaci bez pomoci
sám nezvládne, chce pokračovat jinak a neví jak. Naše služba je takovou cestou
ke změně. Vede k řešení problému, osamostatnění uživatele – rodiny, a jeho
funkčnímu kontaktu se sociálním prostředím.
Během realizace služby plně respektujeme osobnost každého člena rodiny.
Vycházíme z jeho osobního cíle a nejednáme s ním direktivně. Jsme si vědomi
toho, že nemůže řešit problém, který jako problém nevnímá a způsobem, kterému
nerozumí nebo s ním nesouhlasí. Pracujeme s ním v jeho domově, tam, kde problém
pravděpodobně vznikl, na principech rovného přístupu. Každý rodič nebo zákonný
zástupce dítěte má právo nás požádat o službu, pokud žije v Libereckém kraji, v ORP
Jablonec nad Nisou a Železný Brod (obcích s rozšířenou působností). Respektujeme
individuální rodinný systém, zachováváme důstojnost jednotlivých členů rodiny
a snažíme se jednat co nejpřirozeněji, diskrétně, bezpečně a odborně. Díky tomu
nemá rodič problémy s porozuměním doporučení a jejich aplikací do rodinného
systému. Termín pravidelných návštěv je dohodou mezi ním a pracovníkem. Ten
nedělá bez vědomí rodiče kroky, se kterými on nesouhlasí. Pracovníci, kteří pro
COMPITUM pracují, jsou motivovaní, kvalifikovaní a společně s uživatelem
služby vždy postupují podle jím schváleného individuálního plánu.
Pokud nemáte v pořádku doklady, chybí vám platné průkazy, přišli jste o práci,
nevycházíte s penězi, hrozí vám ztráta bydlení nebo jste již o byt přišli, vy nebo
vaše děti máte zdravotní potíže, problémy se vztahy s okolím, rodinu poznamenala
těžká situace, myslíte si, že nezvládáte péči o děti, vaše dítě má hendikep a péče
o ně je náročná, poskytování služby si můžete objednat na mob.: 774 600 923 nebo
e-mailu: compitum@seznam.cz.
www.compitum.eu
Bc. Hana Jiránková, vedoucí terénní služby
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Farma Bzí nabízí
1. brambory pro přímou spotřebu
balení 5 kg/80 Kč
Red Anna – varný typ AB
Dominika – varný typ A
Odběr ihned
2. brambory na uskladnění
druh Belana, Red Anna, Adéla, Antonie
(balení po 25 kg) – cena od 12 Kč/kg dle druhu
Odběr již od konce měsíce září
Tomáš Machačka, IČO: 750 13 380,
mob.: 608 962 010, 777 904 488

V knihkupectví Svárovský
funguje již od srpna
balíkovna České pošty.

Prodej slepiček Červený Hrádek
prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell-typu Araukana
a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 15–19 týdnů, cena 169–229 Kč/ks.
Prodej v Žel. Brodě na autobusovém nádraží:
6. 9., 3. 10. a 2. 11. 2020 vždy od 16.30 hodin.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: po–pá 9–16 hodin,
mob.: 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz.

