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úvodní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
dnešní úvodník se musí chtě nechtě věnovat aktuální koronavirové hrozbě,
která ovlivňuje celý svět, potažmo pak Českou republiku a pochopitelně také naše
město. Situace se neustále vyvíjí, proto prosíme, abyste nám prominuli případné
nesrovnalosti, vycházíme ze současného stavu, který panuje v době uzávěrky
tohoto čísla zpravodaje.
Hned na začátku je potřeba říci, že jsme někdy neprávem napadáni ze zamlčování
situace, že nechceme poskytovat občanům aktuální údaje. Tak to opravdu není.
Předáváme vám všechny informace, které dostáváme od orgánů zabývajících
se hygienou a statistikou. Nemáme zájem, aby si neinformovaná veřejnost
vytvářela jakési vlastní „zaručené zprávy“. Věřte, že také my bychom uvítali někdy
podrobnější nebo třeba i aktuálnější informace. Na druhou stranu je zřejmé, že
lidské i jiné kapacity jsou prakticky vyčerpány.
Abychom udrželi přijatelnou situaci v našem městě, prosíme vás, abyste
dodržovali nařízení a rady odborníků a vyšších orgánů. Především ona známá
3 R – roušky, rozestupy, ruce. Kdo z vás by měl jakýkoli problém nebo dotaz ohledně
koronavirové situace, klidně zavolejte nebo napište na městský úřad, pokusíme
se ho společně s vámi vyřešit. V této souvislosti prosíme, omezte návštěvy na
městském úřadě skutečně na minimum, přijďte opravdu jen v neodkladných
případech. Podle vládního nařízení jsou stejně úřední hodiny velmi omezeny.
Současně vás žádáme o vzájemnou ohleduplnost mezi námi všemi, o omezení
aktivit, které vedou ke sdružování určitého počtu osob. Využijte případného
příznivého počasí a načerpejte energii při venkovních aktivitách. Budeme ji
všichni potřebovat, neboť se navíc blíží také dlouhé podzimní a zimní večery. Přes
utlumení kulturních akcí je pořád ještě v provozu městská knihovna, byť skutečně
jenom na půjčení a vrácení knih. Možná někteří z vás návštěvou naší nové knihovny
objeví v sobě už třeba pozapomenutou chuť si něco dobrého přečíst.
Chápeme, že situace rozhodně není lehká. Chápeme, že kromě zdravotního
hlediska týkajícího se našeho těla se jedná i o nápor na psychiku každého z nás.
Věříme však, že společně situaci zvládneme. Broďáci už v minulosti vyřešili
vítězně nejednu šlamastyku, proč by to mělo být tentokrát jinak? Přejeme vám
i nám hodně sil do tohoto boje.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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Mgr. František Lufinka, starosta

radnice informuje
Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod z 14. zasedání
konaného dne 21. 9. 2020
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 14. Zasedání Zastupitelstva města Železný Brod v předloženém
znění
bere na vědomí složení slibu nového člena zastupitelstva města Ing. Jana Maška
podle § 69 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města
Železný Brod
schvaluje jednací řád zastupitelstva města bez čl. 2 odst. 4 písm. a) a čl. 12
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 3/2020/ZM
bere na vědomí informaci o investičních akcích města
bere na vědomí studii řešení areálu po areálu Exathermu
schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu na zlepšení úrovně
bydlení – J. Roubalové, na výměnu oken a kotle v bytě domu Smetanovo zátiší
65, Železný Brod, v celkové výši 140 000 Kč a schvaluje uzavření smlouvy mezi
dotčenými na výše uvedené
schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu na zlepšení úrovně
bydlení – B. Lakatošovi, na výměnu vchodových dveří a kotle v domě Fr. Balatky
886, Železný Brod, ve výši 100 655 Kč a schvaluje uzavření smlouvy mezi dotčenými
na výše uvedené
schvaluje směny pozemků Města Železný Brod bez finančního vyrovnání
a uzavření směnných smluv: 1) pč. 885 a 886/1 v k. ú. Vrát za pozemek pč. 2186/11
v k. ú. Jirkov u Železného Brodu s Ing. R. Bednářem, 2) pč. 773/3 za pozemek pč.
770/4, vše v k. ú. Železný Brod s manželi ICP Nguyen Trung Thong a Thi Ngoc Thân
schvaluje záměr směny pozemků v majetku města Železný Brod pč. 2327/5,
114/25, 114/26, 127/3, 3262/4, 154/6, 1067/7,3232/22 za pozemky v majetku ČR
pč.3231/16, 3232/14, 3232/16, 3232/17, 3232/18, 3232/20, 3232/21, 3232/23, 3232/24,
3232/25, vše v k. ú. Železný Brod
revokuje záměr prodeje pozemku parc. č. 48/2 – zahrada o výměře 2 818 m2
v k. ú. Chlístov u Železného Brodu, podmínkou prodeje je stavba rod. domu, min.
cena za 1 m2 je stanovena ve výši 450 Kč + 21 % DPH a schvaluje záměr prodeje
pozemku parc. č. 48/2 – zahrada o výměře 2 818 m2 v k. ú. Chlístov u Železného
Brodu, podmínkou prodeje je stavba rod. domu.
schvaluje záměr prodeje pozemku pč. 1064/1 v k. ú. Jirkov u Železného Brodu
Veřejné zasedání zastupitelstva Města Železný Brod v druhé ½ roku se
uskuteční v termínu: 2. 11., 14. 12. 2020. Zasedání začíná vždy v 16.30 hodin
v zasedací místnosti MěÚ „B“ (3. patro).
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Oznámení o výběrovém řízení
Tajemník MěÚ Železný Brod oznamuje, že trvale je vyhlášeno výběrové řízení na
pozici sociální pracovník Pečovatelské služby Železný Brod, úvazek 0,5. Zájemci se
mohou hlásit neprodleně na e-mailu: j.haas@zelbrod.cz. Děkujeme.
Josef Haas, tajemník Městského úřadu Železný Brod

Policie české republiky oop železný brod
Ve dnech 2.–3. října 2020 v našem městě proběhly Krajské volby 2020, jejich
průběh nebyl narušen žádným protiprávním jednáním.
Upozorňujeme občany na dodržování mimořádných opatření č. MZDR
20581/2020-11/MIN/KAN a č. 15757/2020-231/MIN/KAN o ochraně veřejného zdraví
a o zákazu a omezení hromadných akcí.
prap. Eliška Havrdová, okrskář města

Domov s pečovatelskou službou železný Brod a Bzí
Vážení občané,
v případě, že budete na návštěvě u seniora v domě s pečovatelskou službou
v Železném Brodě nebo ve Bzí, chci vás velmi důrazně požádat o nošení ochranných
pomůcek – roušek, respirátorů, a to po celou dobu vaší přítomnosti v zařízeních
pečovatelské služby.
Nedodržováním tohoto základního způsobu ochrany můžete ohrozit zdraví
a život vašich příbuzných. Děkuji.
Ing. Ivo Ivanov, vedoucí Pečovatelské služby Železný Brod

Odbor životního prostředí
Otevírací doba sběrného dvoru
Otevírací doba sběrného dvoru v Železném Brodě (ul. Příkrá 140) je v listopadu:
pondělí, středa, pátek: 9–16 hodin; úterý, čtvrtek: 9–14 hodin a sobota: 9–12 hodin.
Více informací na mob.: 722 036 373.

Povolení ke kácení dřevin – druhá část
Jelikož se blíží období roku, ve kterém zpravidla dochází ke kácení dřevin
rostoucích mimo les, rád bych vás informoval, kde se žádost podává a co se k ní
dokládá.
Kde se žádost podává na obecní případně městský úřad obce, v jejímž území se
dřevina nachází. Pokud se například dřevina nachází v k. ú. Jirkov u Železného
Brodu, podává se žádost na MěÚ Železný Brod. V případě k. ú. Skuhrov u Železného
Brodu se žádost podává na Obecní úřad Skuhrov. Pokud se dřevina zároveň nachází
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v území CHKO Český ráj, tak je příslušným orgánem k povolení kácení Agentura
ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český ráj.
K žádosti je nejvhodnější použít formulář, který najdete na www.zeleznybrod.cz,
ve kterém jsou potřebné náležitosti uvedeny. Zejména je třeba uvést komu je žádost
směřována, kdo ji podává, označit katastrální území a parcelu na které se dřevina
nachází, stručně popsat umístění dřevin a doložit situační zákres, specifikovat
dřeviny, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich
počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí, pro kácení zapojených porostů
dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením
druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin, nakonec je potřeba uvést
důvod kácení.
Období kácení stanovuje orgán ochrany přírody ve vydaném rozhodnutí
a zpravidla ho omezuje na období vegetačního klidu. Toto období není v zákoně
stanoveno, ale orgán ochrany přírody vychází z metodického pokynu MŽP, který
doporučuje stanovovat období vegetačního klidu od 1. listopadu do 31. března
s ohledem na místní klimatické podmínky. I když by dřeviny, které vlastník hodlá
pokácet, nepodléhaly povolení orgánu ochrany přírody, je dobré vyhnout se
kácení od konce března do konce července až srpna, neboť v tomto období probíhá
hnízdění mnoha druhů ptáků vázaných na křoviny a stromy. Mohlo by tak dojít
k jejich usmrcování, což je nejen neetické, ale také v rozporu se zákonem. Odhalit
ze země např. hnízda drobných pěvců je často velmi obtížné až nemožné, proto je
lépe s kácením počkat a nespoléhat na to, že byl strom „zkontrolován“.
V případě jakýchkoli dotazů se na mne neváhejte obrátit: tel. č.: 483 333 984,
e-mail: v.prchal@zelbrod.cz.
Bc. Vítězslav Prchal, referent odboru životního prostředí

Třiďte odpad, má to smysl!
V dnešním díle Nového odpadové seriálu se dozvíte, kde jsou v Železném Brodě
rozmístěny kontejnery na tříděný odpad a v jakém počtu. Víte že,…
1. textil: třídíme do bílých kontejnerů, kterých v našem městě naleznete celkem
10 ks: ul. Příčná (Internát), Smetanovo zátiší (budova radnice „B“), Jiráskovo
nábřeží 715, Na Vápence 810 a 762, Příkrá (areál TS), Masarykova 704, Křížová
a Železná 72 (parkoviště), Horecká a Fr. Balatky (hřbitov) a nábřeží Obr. míru 250
– textil z těchto kontejnerů dále slouží potřebným, prosíme tedy, abyste vhazovali
pouze čisté oblečení, hračky a obuv zabalené v igelitových obalech
2. elektroodpad: třídíme pouze do čtyř nádob umístěných: ul. Průmyslová
(Penny market), Jiráskovo nábřeží 715, Na Vápence 810 a náměstí 3. května (budova
radnice „A“ i „B“)
3. plast, sklo, papír: několik nových kontejnerových stání, která v posledním
období vznikla po celém městě na místech obvyklých tříděný odpad tedy směřujte
výhradně na tato vyhrazená místa.
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Aby se vám odpad ke kontejnerům dobře nosil, můžete využít novinky v podobě
sady třídících tašek, které jsou k dostání v TIC Železný Brod za 60 Kč. Jedna sada
obsahuje tři kusy (modrá, zelená a žlutá) tašek na sběr papíru, skla a plastů. Ucha
tašky jsou křížově prošitá, aby bylo možné garantovat nosnost 10 kg. Taška má
pevné dno bez překladu. Pomocí suchého zipu můžete libovolně měnit pořadí
tašek.

Odbor sociálních věcí
…Představujeme poskytovatele sociálních služeb… díl IX.
NADĚJE
Posláním Naděje je pomáhat lidem v nepříznivé sociální situaci.
V Jablonci nad Nisou a Liberci provozuje NADĚJE síť služeb lidem bez
domova a lidem v nouzi. Mezi provozované služby patří azylový dům pro muže,
ženy, noclehárny, nízkoprahová denní centra i terénní programy. Součástí je
i dluhová poradna. U terénní služby je cílem vyhledávat a pomáhat osobám, které
ztratily bydlení případně žijí v nevyhovujících podmínkách. Služby terénu jsou
nabízeny nejen v Jablonci nad Nisou a jeho nejbližším okolí, ale i na Tanvaldsku
a Železnobrodsku, kam pracovník prozatím zajíždí na základě požadavku sociálního
odboru příslušné obce/města. Terénní služby jsou poskytovány bezplatně.
Pro bližší představu o rozsahu poskytovaných služeb v Jablonci nad Nisou
a Liberci uvedeme několik čísel za rok 2019: počet poskytnutých porcí jídla
v nízkoprahových denních centrech (26 950), počet poskytnutých noclehů lidem
bez domova (21 963).
Často se nás lidé ptají, má-li naše služba nějakou cenu. Odpověď je jasná. Vedle
možnosti poskytnutí základních potřeb lidem se občas podaří i vyřešit na první
pohled neřešitelné situace a možná tím i zachránit lidský život. Za všechny veselé
i smutné příběhy, které naši zaměstnanci denně s klienty řeší, snad jen slova
jednoho z klientů po provedení osobní hygieny – „...teplá sprcha mě zachránila
život, zase si připadám jako člověk...“.
Podrobné informace o veškerých poskytovaných službách vám rádi sdělí
pracovníci Naděje Jablonec nad Nisou na tel. č.: 775 868 851, 483 317 120 nebo je
naleznete na: www.nadeje.cz.
Tomáš Šretr, vedoucí střediska Naděje
(mob.: 775 889 661, e-mail: tomas.sretr@nadeje.cz)
adresa: Za plynárnou 13, 466 01 Jablonec nad Nisou, www.nadeje.cz

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO ŽELEZNÝ BROD
Turistické informační centrum (náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, tel. č.:
483 333 999, 778 527 000)
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INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO ŽELEZNÝ BROD
V listopadu je otevřeno: po–pá: 8–12 a 12.30–16 hodin, so: 9–12 hodin. O státním
svátku (Den boje za svobodu a demokracii) 17. 11. bude zavřeno. S předstihem
také upozorňujeme na to, že zavřeno bude i v termínu vánočních svátků, a to od
23. 12. 2020 do 3. 1. 2021 včetně. V této době bude probíhat inventura zboží.
Děkujeme za pochopení.

Novoroční výstup „výjezd“ na Kozákov
Touto cestou zjišťujeme zájemce o novoroční výstup „výjezd“ na Kozákov v pátek
1. ledna 2021. Každý rok se koná pochod, kdy na Nový rok množství jedinců zdolává
rozhledny v okolí. Poptáváme zájemce, kteří budou mít zájem o autobusovou
dopravu na rozhlednu Kozákov. Po občerstvení by samostatně sešli zpět do
Železného Brodu. Zájemci hlaste se do 10. listopadu v TIC Železný Brod, kde získáte
více informací.

Výsledky ankety – Železnobrodský jarmark v roce 2021 a následujících letech
Zastupitelstvo města Železný Brod na svém 14. zasedání dne 21. 9. 2020 rozhodlo,
že podoba Železnobrodského jarmarku zůstane v následujících letech zcela beze
změn.

Kulturní akce v našem městě
Při přípravě tohoto vydání zpravodaje platil nouzový stav a z něho vyplývající
nařízení vlády ohledně „COVID-19“. S ohledem na tuto skutečnost bylo a je plánování
kulturních akcí (přednášek, divadel, kina, výstav a dalších) zcela nejasné. Z tohoto
důvodu zde informace z těchto sekcí nenaleznete. Pokud se v našem městě nějaká
kultura uskuteční, budete o ní informováni prostřednictvím plakátů, internetu
a městského rozhlasu. Děkujeme za pochopení.

Rozvoz diváků po představení
Na základě poptávky zjišťujeme zájem o službu – rozvoz diváků po Železném
Brodě po skončení divadelních představení. V případě zájmu o dovoz domů po
skončení představení volejte na TIC Železný Brod. Služba je nabízena pro starší
a těžce se pohybující občany za minimální poplatek.
Alena Matějková

Změněné představení
Ve středu 7. října se diváci těšili na představení „Stará láska nerezaví“. Již od večerní
středy jsme věděli, že tento titul se z důvodu nemoci herce Davida Gránského, který
ve hře nemá alternaci, neodehraje. Tuto skutečnost jsme tajili až do 19 hodin a po
zvonění divákům oznámili. Moc jim všem touto cestou ještě jednou děkuji, za to,
že se nezvedli a neodešli, že si náhradní představení s názvem „Daně, daně a jak na
ně“ užili a účastí podpořili hereckou činnost. Vážíme si toho, že i v této „covidové“
době máte odvahu do divadla přijít a chuť se bavit, smát a radovat…
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MĚSTSKÉ MUZEUM ŽELEZNÝ BROD

Sbírkový předmět z muzejního depozitáře
Jak je tento rok tradicí, představujeme sbírkové předměty,
spojené se sklářskou školou. Tentokrát je to křišťálová váza
s malovaným motivem klauna, kterou si můžete prohlédnout ve
sklářské expozici našeho muzea.
Váza je tenkostěnná, má tvar dlouhého trychtýře, je pestře
malovaná listry, zatíranou černou barvu a leptaná. Vázu malovala
paní Alena Kohoutová (provdaná Šulcová), v oddělení malování
a leptání skla, pod vedením dílenského učitele Jaroslava Dědečka,
v roce 1959. Autorem výtvarného návrhu byl Stanislav Libenský,
který vedl v době působení na sklářské škole v Železném Brodě
oddělení malby na sklo.
Stanislav Libenský byl velikou osobností české i světové výtvarné
scény. Do Železného Brodu přišel z Nového Boru, kde na tamní sklářské škole učil
obory vitráže a malby na skle. Dne 1. února 1954 se stal ředitelem sklářské školy
v Železném Brodě, ale oficiálně byl do funkce jmenován až v únoru následujícího
roku a školu vedl až do roku 1963, kdy se stal profesorem sklářského ateliéru
na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Přestože jeho vlastní tvorba je
především spjata s technikou skla taveného ve formě, tak patřil k prvním, kteří
se pokusili o moderní pojetí malovaného skla v Železném Brodě. Své představy
o něm ale rozvíjel jen omezeně. Přesto některá malovaná skla, provedená podle
jeho návrhů, patří do zlatého fondu moderního uměleckého skla. Za jeho působení
se sklářská škola výrazně posunula ke komplexnímu modernímu vzdělávacímu
ústavu. V roce 1954 se k tradičně vyučovaným výtvarným oborům přidaly obory
chemicko-technologické. O dva roky později zprovoznilo ve škole Železnobrodské
sklo sklářskou huť, která ovlivnila a zlepšila další práci školy a vytvořila nové
podmínky pro výtvarný rozvoj hutně tvarovaného skla. I po změně působiště
v Železném Brodě zůstal a společně se s Jaroslavou Brychtovou věnovali tavené
plastice.
David Řeřicha, pracovník muzea

Nový exponát v Městském muzeu v Železném Brodě
Sklářskou expozici muzea dočasně rozšířil nový exponát.
Skleněná plastika zobrazující tvář Medusy vznikla v roce
2006 díky Ladislavu Olivovi a manželům Rákosovým. Dílo
má zajímavé okolnosti svého zrození, které sahají až do
30. let minulého století a jsou spojeny s domem čp. 486,
stojícím na rohu Masarykovy a Sokolské ulice. Jeho tehdejší
majitel si nechal zídku u zadního vstupu do domu ozdobit
dvojicí reliéfů tepaných z měděného plechu, které byly vsazeny
do omítky zídky. Jejich autorem byl profesor sklářské školy
Oldřich Žák a reliéfy zobrazovaly postavy antické mytologie
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Andromedu a Medusu. Měděné reliéfy odolávaly statečně zubu času, ale neodolaly
rukám neznámého vandala, který je ze zdi vytrhl a z reliéfů tak zůstaly jen otisky
v omítce. Současní majitelé domu chtěli dílo Oldřicha Žáka zachovat a požádali ak. soch.
Ladislava Olivu, aby se náročného úkolu ujal. Ladislav Oliva se rozhodl převést reliéfy
do podoby komorních skleněných plastik. Sejmul dochované otisky, provedl nezbytné
retuše v duchu původního díla s částečným zachováním otisku struktury hrubé omítky
a připravil formy na jejich utavení ze skla, které realizovalo studio Lhotský. Vznikly tak
dvě plastiky, které zachovaly původní Žákovo dílo. Sejmuté otisky posloužily i na výrobu
odlitků reliéfů z umělého kamene, které se v patinované podobě vrátily i na dům.
Petra Hejralová, ředitelka muzea

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽELEZNÝ BROD
Jiráskovo nábřeží 737, Železný Brod
Na listopad jsme měli naplánováno několik akcí, jejichž realizace je za
současných opatření málo pravděpodobná, přesto je zde alespoň stručně uvádíme:
11. 11. hudebně dramatické pásmo …kde i smrt je čistá (A. de Saint-Exupéry),
13. 11. Slam poetry – poetický večer mladých básníků a performerů, 27. 11.
odpoledne pro dětskou knihu (divadélko, dílnička, výběr nových titulů dětské
literatury). Sledujte naši webovou a Fb stránku, kdyby se něco z chystaných pořadů
podařilo uspořádat, budou zde aktuální zprávy.
Přijďte si k nám v otevírací době: úterý–pátek 9–17.30 hodin, vybrat knížku na
dlouhé listopadové večery. V nabídce máme spoustu knižních novinek např.:
M. Kundera: Slavnost bezvýznamnosti, W. Dutka: Černá a purpurová, F. Liardet:
Musíme být statečné nebo S. Collinsová: Balada o ptácích a hadech. Pro děti
i dospělé nabízíme také audioknihy na CD. Vybrat z celkem 80 audioknih si můžete
v našem on-line katalogu na https://brod-katalog.koha-system.cz/.
Dana Hudíková a Irena Matoušová

Železnobrodská knižní novinka!
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 v roce 2021“. 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. Knihu si můžete zapůjčit v Městské knihovně
Železný Brod nebo jako dárek pro své známé zakoupit v TIC Železný Brod za 550 Kč.
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SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
4. 11. Schůze výboru od 14 hodin
9. 11. Úřední den od 14 hodin
16. 11. Klub ručních prací od 14 hodin
18. 11. ONKO – DIA od 14 hodin
Všechny tyto akce se konají v klubovně na Poříčí.
Další informace:
1) Ve středu 11. 11. se uskuteční Šlápoty v rámci akce „Pochod proti diabetu“.
Čeká nás pochod kolem Železného Brodu. Sejdeme se v 13.30 hodin na Malém
náměstí, abychom mohli odjet autobusem do Jirkova, odtud na Černickou skálu
a zpět do Železného Brodu. Na požádání možnost měření cukru. Organizuje
V. Petružálková.
2) Pokud to epidemiologická situace dovolí, budou se v sobotu 28. 11. konat
venkovní vánoční trhy na náměstí 3. května, kde budeme mít dva stánky. Jsme
připraveni na prodej našich výrobků (pletené hračky pro děti, nákupní tašky,
zástěry, ponožky atd.) Jako vždy si u nás vyberete malé vánoční dárky a můžete
nakoupit i výborné sladkosti. Přijďte nás navštívit, těšíme se.
Vážení a milí členové našeho spolku,
jedeme v omezeném režimu, ale přesto se podařilo uskutečnit výlet do Hřenska
a do Krkonoš na polský hrad Chojník. Jsme velmi rádi, že také pobytové týdenní
zájezdy do Chorvatska a do Třeboně byly bezproblémové, pohodové a líbily se. Velké
poděkování za grant na tyto zájezdy patří Libereckému kraji. Bohužel, vzhledem
k současné situaci jsme museli zrušit zájezd do Pardubic i do Polska (Kudowa
Zdroj). Ze stejného důvodu je zrušeno předadventní posezení. Pevně věříme, že se
situace uklidní a ve zdraví se všichni sejdeme na našich výletech a jiných akcích.
Přejeme všem pevné zdraví a dobrou náladu.
za výbor Marcela Minářová

Ohlédnutí za Chorvatskem
Ve dnech 7.–16. září jsme uspořádali ozdravný pobyt v Chorvatsku. Liberecká
CK Karavan nabídla přímořské město Baška Voda, město na úpatí mohutných hor
Biokovo. Město je upravené, čisté, pláže oblázkové, moře průzračné. CK Karavan
zajistila ubytování v pěkných vilách blízko moře, stravování v restauraci, snídaně
formou švédských stolů, večeře s obsluhou a výběrem z více jídel. Jídlo bylo chutné,
obsluha rychlá. O dopravu moderním autobusem se též postarala uvedená CK,
řidiči byli spolehliví a zkušení. Na místě pobytu se o nás vzorně starala delegátka
paní Vlasta, podala všem důležité informace, pro zájemce zajistila celodenní
zájezd lodí de města Jelsa na Hvaru a Zlatý mys u města Bol na ostrově Brač.
Pan Jiří Šefr již tradičně hrál na kytaru a zpestřil tak pěkný pobyt u moře.
K celkovému kladnému hodnocení přispělo teplé a slunečné počasí. Na závěr
bychom rádi poděkovali paní Marcele Minářové a paní Věře Bartošové za zajištění
celého zájezdu a jsme si vědomi, že v době koronavirové nákazy neměly tento úkol
lehký. Děkujeme vám.
Jaroslav a Marie Flajšmanovi
10

Ohlédnutí za Třeboní
V neděli 20. září jsme vyjeli v půl osmé na týdenní rekondici autodopravou Novotný
směr Sezimovo Ústí, kde jsme navštívili hrobku Hany a Edvarda Benešových. Pak
následovala Třeboň, kde jsme se ubytovali v hotelu Zlatá Hvězda v historickém
centru. V pondělí dopoledne byl volný program, po obědě jsme jeli do Hluboké nad
Vltavou. Zde jsme navštívili okouzlující zahrady kolem zámku. V úterý dopoledne
jsme si prohlédli zámek Třeboň – základní trasa Schwarzenberská, odpoledne
ve 13 hodin jsme vyjeli do Rakouska do města Gmünd. V 17 hodin jsme stihli
plavbu parníkem po rybníku Svět, který přiléhá k Třeboni. Byla to krásná tečka za
výletem. Ve středu byl celodenní výlet na Kleť, lanovka nás vyvezla na vrchol i zpět.
Následovala návštěva kláštera Zlatá Koruna, kde jsme vyslechli zajímavý výklad.
V závěru dne jsme ještě navštívili České Budějovice. Ve čtvrtek odpoledne jsme
navštívili Jindřichův Hradec – zámek a krásnou Aquashow u sv. Floriána. Pátek
byl spojen s návštěvou hrobky Schwarzenberků, muzea Štěpánka Netolického
a odpoledne Dům přírody. V sobotu okolo půl desáté jsme jeli do Tábora, kde jsme
navštívili muzeum čokolády a marcipánu s rozličnými modely i v životní velikosti.
Po obědě následoval návrat domů. Programy byly také obohaceny o solnou jeskyni
a bazén. S ubytováním a stravováním jsme byli velice spokojeni. Velký dík patří
Jitce Černé a Járovi Žižkovi za vedení zájezdu, rovněž Vlaďce Petružálkové, u které
ta myšlenka a následně realizace zájezdu započala. Také děkujeme manželům
Novotným za jejich týdenní bezpečnou dopravu.
účastnice rekondice Miroslava Paldusová
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
Základní škola Školní
Pasování dětí na čtenáře
Ve středu 23. září se třída 2. A zúčastnila v nové městské knihovně slavnostního
pasování na čtenáře. Loňský školní rok byl velmi nesnadný, zvláště pro prvňáčky.
Obdivujeme řadu z nich, jak se dokázali vypořádat s nesnadnou domácí výukou.
Velké díky patří rodičům, kteří dokázali děti přinutit k domácí nelehké distanční
výuce.
Děti přišly o řadu sportovních soutěží v atletickém trojboji, o okresní kolo
v recitaci v Jablonci nad Nisou, o školní výlet a také o pasování na čtenáře.
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Paní knihovnice Dana Hudíková byla ochotná posunout poslední akci „pasování
dětí na čtenáře“ na měsíc září. Ve středu 23. září byla tedy naše třída pozvaná
do sálu nové městské knihovny, kde slavnostní pasování proběhlo. Každý žák
a žákyně poklekli před rytířem a ten je přiložením meče na rameno slavnostně
pasoval na čtenáře. Svoje pasování děti zpečetily vlastnoručním podpisem. Paní
knihovnice každému blahopřála a předala pamětní diplom, omalovánky a knihu
od spisovatelky Lenky Rožnovské „Katka a klokan ze šuplíku“. Tuto knížku budou
děti číst ve škole na pokračování a slíbily paní knihovnici namalovat obrázky, ze
kterých vytvoří leporelo.
Řada dětí se se souhlasem rodičů stala čtenáři městské knihovny a obdržela
čtenářský průkaz. Některé děti odcházely z knihovny s první vypůjčenou knížkou.
Děkujeme paní knihovnici Daně Hudíkové za nevšední zážitek z této akce a těšíme
se na další setkání ve velmi pěkné městské knihovně.
Milena Hlubučková, třídní učitelka 2. A

Den otevřených dveří
V úterý 6. října jsme s dětmi ze školní družiny navštívili SVČ Mozaika, kde se konal
Den otevřených dveří. Společně jsme si prohlédli nově zrekonstruované prostory
a dílny, kde si děti mohly vyzkoušet některé činnosti ze zájmových kroužků (např.:
řezbářský, včelařský, taneční, kroužek vaření a kroužek bubnování na africké
bubny).
Vrcholem celé akce byl jistojistě kroužek jezdectví. Děti se potěšily pohledem na
krásné koně a zároveň se na nich i projely. Říká se, že nejkrásnější pohled na svět
je z koňského hřbetu a má své kouzlo. Tato slova se jen potvrdila.
Děkujeme všem pracovníkům ze SVČ Mozaika za krásné odpoledne a nevšední
zážitky, na které děti budou rády vzpomínat a paní ředitelce Jitce Šírkové za
pozvání, které určitě nebylo poslední.
Dana Maršinská a Jakub Hlubuček, školní družina

Základní škola Pelechovská
Novinky z naší školy
První měsíc školního roku je pryč, říjen v plném proudu. Zářijový měsíc však byl
pro nás velmi nelehkým obdobím. Byli jsme nuceni učinit mnoho nestandartních
opatření, která vedou k zabraňování kontaktů žáků z různých ročníků a tím
i případnému šíření nemoci. Jednalo se o úpravy rozvrhu jídelny, přestávek,
provozu družiny, pohybu žáků po budově, úklidu prostor a dalších. Nejasný výhled
byl pro nás též nemalou překážkou. I přesto jsme vděční, že jsme s žáky ve škole,
a to i se zakrytými ústy. Věřme, že nám to vydrží po celý školní rok a těžkou dobu
pro nás všechny přečkáme bez úhony. Obezřetnost nás však donutila proškolit
během měsíce září všechny účastníky vzdělávání – žáky, učitelé i rodiče prvňáčků
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v použití komunikačního kanálu MS-Teams, abychom v případě uzavření škol
mohli opět učit online, a to již přes společnou platformu. V nejbližších dnech
budeme soutěžit zakázku na nákup přenosných zařízení. Tyto bychom v případě
distanční výuky poskytli žákům, kteří touto technikou nedisponují.
V září došlo také k útlumu akcí a sportovních klání, která každoročně pořádáme.
Pandemie covid nám neumožnila uspořádat šestý ročník turnaje „O pohár
starosty města“, který bychom rádi v případě dobrých podmínek zorganizovali
na jaře. Jelikož nechceme žáky „držet“ pouze ve škole, povolili jsme alespoň akce
v přírodě. První a šestý ročník vyrazily na adaptační výlety a pobyty, kde se
společně seznamovaly. Žáci druhé a třetí třídy absolvují každé úterý plavecký
výcvik v jabloneckém bazéně. Díky úspěšně podané žádosti na MŠMT jsme žákům
zlevnili dopravu o téměř 23 000 Kč, což činí na každého více než 500 Kč úspory.
Pro žáky devátých ročníků jsme uspořádali netradiční matematickou soutěž
trojic, která probíhala v pelechovském lese. Žáci zde museli prokázat nejen
matematické znalosti, ale i dovednosti s buzolou, orientaci v prostoru a kooperaci
v rámci týmu. Na náročné přípravě soutěže jsme pracovali společně s učitelkami
matematiky ze ZŠ Školní – Mgr. Soňou Malinovou a Mgr. Lenkou Roštejnskou
a paní učitelkou Mgr. Lucií Židkovou ze ZŠ Pěnčín, jejichž žáci následně změřili síly
s našimi nejstaršími žáky. V celkovém součtu všech hodnotících kritérií vystoupal
na nejvyšší příčku tým ze ZŠ Školní, druhé místo obsadil tým z naší školy a třetí
pozici obsadil tým ze ZŠ Pěnčín. Soutěže se zúčastnilo 27 žáků (devět týmů), kteří
po soutěži obdrželi krásné odměny, opekli si buřta, a to vše díky finančnímu
zajištění soutěže místní akční skupinou Achát, které tímto děkujeme za možnost
zprostředkování netradičního zážitku žákům našich škol. Samozřejmě díky patří
i zúčastněným žákům a výše uvedeným dámám za spolupráci na projektu. Jelikož
i MŠMT pozastavilo pro tento školní rok veškeré soutěže, tak je možné, že pro žáky
z devátého ročníku to byla poslední vědomostní soutěž, kterou na základní škole zažijí.
Již teď je téměř jisté, že budeme také ochuzeni o oblíbené vánoční dílničky
s mikulášskou nadílkou. Bohužel jsme nuceni také odsouvat objednaná představení,
besedy a exkurze. Přes všechna tato nelibá opatření je třeba zachovat si veselou
a pozitivní mysl. Věřím, že pokud se všichni budeme chovat zodpovědně, brzy
se zase budeme potkávat na společných akcích a na tuto neblahou dobu pouze
s poučením zavzpomínáme. Pevné zdraví a úsměv na tváři.
Milan Hlubuček a Tomáš Hartl, vedení ZŠ Pelechovská

Základní umělecká škola Železný Brod
V měsíci říjnu vás srdečně zve na letošní první Žákovské matiné, které se
uskuteční 3. 11. od 17 hodin v sále městské knihovny. Při malém školním koncertu
pro začínající i pro pokročilé žáky, který pořádáme nově v krásném prostředí
městské knihovny na Jiráskově nábřeží, zprostředkujeme rodičům, příbuzným,
známým, kamarádům, ale i veřejnosti, co nového se malí umělci naučili a zvládli.
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Těšit se můžete na čtyři adventní koncerty, které v kostele sv. Jakuba Většího
v Železném Brodě zazní od 17 hodin v podání:
I. AK (29. 11. ) Učitelé po škole a jejich hosté – nástroje i hlasy se rozezní a zpříjemní
vám večer sólově i společně díly českých i světových autorů
II. AK (6. 12.) Brod trio – Míša Vitáková (violoncello), Pavla Mazancová (housle),
Magdaléna Ochmanová (klavír) a jejich skladby „Od klasiky po jazz“
Podrobné informace o dění a konaných akcích v kanceláři školy nebo na mob.:
608 782 712.
Mgr. Eva Lédlová, ředitelka školy

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod
Nabídka výtvarných přípravných kurzů
V letošním školním roce probíhá přípravný kurz zaměřený na produktový design
vždy v pondělí od 15 do 18 hodin až do 21. prosince a přípravný kurz zaměřený
na design skla vždy v úterý od 15 do 18 hodin až do 22. prosince. Více informací
v přihlášce umístěné na webu školy. Vyplněnou přihlášku odevzdejte na sekretariát
školy.

Nabídka kroužků pro žáky základních škol
Od listopadu nabízíme uměleckořemeslný kroužek „Hraní se sklem“ pro žáky
8.–9. tříd. Cena za 10 lekcí je 1 000 Kč. Zájemci se mohou přihlásit na mob.:
605 485 625 nebo email: sulcova@supss.cz. Kroužek se uskuteční pouze při
přihlášení deseti a více zájemců.
Od 4. listopadu nabízíme chemický kroužek „Hravé experimentování v chemické
laboratoři“ pro žáky 8.–9. tříd a to každou druhou středu od 16 do 17 hodin. Cena za
deset lekcí je 800 Kč. Zájemci se mohou přihlásit na mob.: 603 997 802 nebo e-mail:
vosahlova.supss@seznam.cz.
Pokud z důvodu COVID-19 nějaká lekce odpadne, bude nahrazena.

Přijímací zkoušky do výtvarných oborů školy
Informujeme zájemce o studium výtvarných oborů 82-41-M/13 Výtvarné
zpracování skla a světelných objektů a 82-41-M/01 Průmyslový design o termínu
konání do 1. kola přijímacího řízení s talentovou zkouškou, které proběhne
v 1. termínu 5. ledna 2021 a ve 2. termínu 6. ledna 2021. Přihlášky ke studiu můžete
odevzdat na sekretariátu školy do 30. listopadu 2020.
Více informací na www.supss.cz.
RNDr. Martin Smola, statutární zástupce ředitele SUPŠS
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Svč Mozaika Železný Brod
Na měsíc listopad máme připraveno mnoho zajímavých akcí, s ohledem na
situaci COVID-19 však nevíme, zda se uskuteční. Máte-li tedy zájem se našich akcí
zúčastnit, sledujte aktuální informace na: www.mozaikazb.cz.
za kolektiv vedoucích SVČ Mozaika Jitka Šírková
mob: 778 494 827, e-mail: ddm.zb@seznam.cz

Skautské středisko Údolí Železný Brod
Zpráva z podzimního období
Naše skautské středisko zahájilo další školní rok své činnosti. Koronaviru
navzdory jsme uspořádali již několik výprav a připravujeme se i na alternativu
práce s dětmi na dálku.
Bohužel Memoriál Tomáše Hübnera nemohlo naše středisko uspořádat, neboť
začátkem října začala platit omezení, která neumožnila shromáždění více osob
pohromadě, byť by skautské hlídky pobývaly venku. Přesto patří velký dík bratrům
Junimu a Komárovi, kteří strávili nad přípravou velký kus práce a do poslední
chvilky věřili, že oblíbené skautské klání bude moci proběhnout.
Na poslední radě dospělých činovníků koncem září vznikla myšlenka založit
další oddíl, který je zaměřen na předškoláky a malé děti ve věku 5–7 let, tedy
benjamínky. O možnosti přihlášení do našich oddílů se můžete informovat na níže
uvedených kontaktech.
V současné době má brodské skautské středisko tři fungující oddíly a nově
vznikající oddíl „benjamínků“, ve kterých pracuje zhruba 15 dospělých s 60–70
aktivními dětmi. Jednotlivé oddíly se scházejí jednou týdně na pravidelných
schůzkách a minimálně jednou měsíčně pořádáme pro děti výpravu. Celou tuto
činnost provádíme bezplatně a ve svém volném čase. Naší snahou je, abychom byli
alternativou pro děti, které nechtějí pouze sedět u počítače, ale také se pohybovat
v přírodě a naučit se v ní chovat. Naše organizace má na co navazovat, neboť
činnost našich starších členů za doby nesvobody byla, jak známo, vysoce aktivní.
Někteří z našich bratrů položili za svobodu i svůj mladý život.
Od 9. října byla naše činnost vzhledem k situaci s Covid-19 opět pozastavena.
Věříme, že situace brzy dovolí, abychom mohli v naší práci s dětmi pokračovat
a obnovit pravidelné schůzky v těchto dnech:
Úterý: Vlčata a světlušky pěší: 16–18 hodin skautská klubovna Železný Brod
Středa: Skauti a skautky pěší: 16–18 hodin skautská klubovna Železný Brod
Benjamínci pěší: 16–17.30 hodin skautská klubovna Železný Brod
Čtvrtek: Ledňáček = skauti vodní (děti 4–6 let a 7–12 let): 16–18 hodin skautská
základna ve Splzově
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Bližší informace najdete na našich webových a Fb stránkách: https://
www.zb.skauting.cz, https://www.facebook.com/udolizb, https://www.facebook.com/
skaut.splzov.
Kontakty na vedoucí jednotlivých oddílů:
Ledňáček: Hanka Kleinová-Bronťa, skauti.splzov@seznam.cz, mob.: 774 182 675
Skauti a skautky: Michal Bareš-Komár, komar@skaut.cz, mob.: 703 135 869
Vlčata a světlušky: Andrea Barešová-Skřítek, a.baresova@skaut.cz, mob.: 720 559 168
Benjamínci: Lucie Arendášová-Alík, mravenci@skaut.cz, mob.: 723 826 512
za středisko Údolí Hanka Kleinová-Bronťa

Rodinné Centrum Andílek
sídlo: ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora
Upozorňujeme, že program našeho centra se bude konat dle vládního nařízení ČR.
Pokud se v listopadu herničky či akce budou muset zrušit, přejdeme na online aktivity!

Novinky
Od měsíce listopadu zvyšujeme vstupné do herničky na 40 Kč/dospělý.
V pravidelných herničkách se na vás těšíme každé dopoledne od 9 do 12 hodin,
a to i o státním svátku 17. 11. 2020.
Pravidelně každé pondělí a středu v čase 12 až 18 hodin konzultace s paní
Kateřinou Halamovou na téma Ajurvéda.
Krásné podzimní dny plné zdraví a pohody.
za RC Andílek Helena Simmová
Více informací na www.centrum-andilek.cz, info@centrum-andilek.cz,
h.simmova@centrum-andilek.cz, 774 608 874.

SPORT – Tj Sokol Železný Brod – oddíl lyžování
Závody léto a podzim 2020
Během letních a podzimních měsíců se naši členové zúčastnili běžeckých závodů
s těmito výsledky:
Lenka Skrbková: 23. 8. Tyršův běh na Sokol (1. místo), 29. 8. Běhej lesy Jizerská
12 km (10. místo), 13. 9. Krosový pohár Brdy (3. místo), 19. 9. Skuhrovská
steeplechase (2. místo), Skuhrov – Přebor Jizerské župy (1. místo), 3. 10. Mšenský
přespolní běh (7. místo), 4. 10. Huť (3. místo)
Matouš Skrbek: 29. 8. Běhej lesy Jizerská (9. místo), 13. 9. Krosový pohár Brdy (1. místo)
Sebastian Skrbek: 13. 9. Krosový pohár Brdy (2. místo)
Jakubičková Karla: 19. 9. Skuhrov – Přebor Jizerské župy (1. místo)
Dne 8. 10. jsme se sešli u Jizery, abychom oslavili pouštěním světýlek po vodě
Památný den sokolstva.
Skrbková Jaroslava, starostka TJ Sokol Železný Brod
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HÁDANKA
Na MUDr. Rudolfa Šíleného, dětského lékaře, který
v Železném Brodě působil v 70.–80. letech, si vzpomnělo a své
zážitky s ním připomnělo 26 čtenářů. Celoroční vstupenku
do Městské galerie Vlastimila Rady vyhrává: paní Holcová.
Gratulujeme. Poznáte i nyní, kdo je zachycen na fotografii?
Dle fotografie a několika indicií musíte uhodnout o koho se
jedná. Jméno dotyčné osoby nám posílejte nejpozději do
10. 11. 2020 (e-mail: info@zelbrod.cz). Hrajeme o novou
knihu Čtyři generace Radů, která bude při vernisáži
stejnojmenné výstavy v roce 2021 slavnostně pokřtěna.

malíř a spisovatel

OSTATNÍ
Poděkování
Chtěla bych za sebe touto cestou poděkovat paní Ing. Lucii Kochánkové za
upravování, zalévání, sekání a stříhání parčíku na návsi v Jirkově. Dělá to nezištně
a z lásky už čtyři roky. „Moc Ti, milá Lucko, děkuji za všechno, co děláš pro zkrášlení
naší obce.“
Alena Novotná

OSTATNÍ
Sklářské Studio Oliva zve k návštěvě rodinné galerie a ateliérů
Vážení a milí,
srdečně vás 28. 11. 2020 zveme k návštěvě naší rodinné galerie a ateliérů.
Budete mít možnost prohlédnout si vybavené dílny pro zpracování skla i různých
kovů, brusírnu, zlatnickou dílnu, sádrovnu s elektrickou pecí, zahradní ateliér
s plynovou pecí a atypickým mačkacím zařízením. Dále budete mít možnost
vybrat si nějaký z našich šperků a při chutném občerstvení si posedět v zahradě
s japonskými prvky (bonsaje, koi kapři). Díky spolupráci s naší kamarádkou Zdenou
Štrohalmovou jsme pro vás připravili novinku, kterou ocení především děti, a to
výrobu skleněných figurek na přání. Vstupné 100 Kč. Více na fcb/Sklářské Studio
Oliva, mob.: tel: 606 406 844 nebo 604 441 960, eshop@oliva-glass.com. Těšíme se
na vás.
Ladislav Oliva
Hrubá Horka 90, Železný Brod

