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úvodní slovo

Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané, 
 červen je tak nějak hezky ohraničen významnými dny týkajícími se dětí. 
Na 1. června připadá svátek Mezinárodního dne dětí, na 30. června ukončení  
II. pololetí školního roku a předávání vysvědčení. Podívejme se trochu podrobněji 
na oblast předškolního a základního vzdělávání v našem městě, tedy na vzdělávací 
organizace, jejichž zřizovatelem je Město Železný Brod.
 Především je nutno poděkovat všem zaměstnancům ve vzdělávacích institucích, 
za to, jakým způsobem zvládají tento nelehký školní rok ovlivněný covidovou situací. 
Více než kdy jindy bylo potřeba pružně reagovat na daný vývoj, často však byla 
rozhodnutí spojena s nejistotou, jaký bude další postup centrálních orgánů. Děti do 
škol více nechodily, než chodily, takže to kladlo obrovské nároky na distanční výuku. 
Je jistě obdivuhodné, že i přesto se podařilo ve školkách i školách posunout u dětí 
úroveň vzdělání, přestože to asi nebylo vždy podle představ učitelek, učitelů, ředitelek 
a ředitelů, rodičů a třeba i školní inspekce. Co se podařilo a co ne, to ukáže čas.
 Je potřeba říci, že městu i školským organizacím pomohl rovněž Liberecký kraj, ať 
už se jednalo o přednostní očkování zaměstnanců ve školství nebo zprostředkování 
dodávek ochranných pomůcek, například roušek nebo nanomasek. Vedení kraje 
mělo návrat dětí, žáků a studentů do tříd všech stupňů škol za jednu ze svých priorit. 
 Je potěšitelné, že ani v této nelehké době nezapomíná vedení našich příspěvkových 
školských zařízení na budoucí rozvoj svých institucí. Ve spolupráci s Místní akční 
skupinou Achát se podařilo všem školkám, oběma školám, základní umělecké 
škole i středisku volného času Mozaika získat díky projektům věcné dary na svou 
činnost. Tak byly získány například knihy pro rozvoj čtenářské gramotnosti, různé 
výukové stavebnice, rámečky, štětce a barvy, mikroskop, lupy a další laboratorní 
potřeby, ale také tiskárny, tonery, řezačka a další kancelářské věci nutné pro 
přípravu výukových materiálů.  
 V rozpočtu města na rok 2021 je odsouhlasena na školství částka přesahující 
15 mil. Kč. Kromě příspěvku na provoz jsou zde vyčleněny finance především na 
pořízení projektových dokumentací, opravy a úpravy. Již nyní například můžete 
sledovat opravu venkovního schodiště u ZŠ Školní, je uzavřeno výběrové řízení na 
odstranění příčky v MŠ Slunečná.
 Dlouhodobě se řeší stav kolem základní umělecké školy. Po odstoupení 
Libereckého kraje od rekonstrukce Domova mládeže v Těpeřské ulici z důvodu 
nedostatku financí bylo přistoupeno k variantě úpravy a přístavby ke stávajícímu 
objektu ZUŠ v Koberovské ulici. Napřed byla architektem vypracována patřičná 
studie, následně byla provedena diagnostika stavebních konstrukcí. Dalším 
krokem pak bude výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace.
 Jak vidno, ani epidemiologická situace nezastaví jakýsi stálý ruch ve školství  
a kolem školství, byť se nám zdá, že se nic neděje, když jsou školská zařízení 
uzavřena. Nezapomeňme ovšem hlavně na děti, třeba malým dárkem nebo 
pochvalou jak prvního, tak i třicátého června.

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta Mgr. František Lufinka, starosta
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RadnICE InFoRMUJE

Usnesení zastupitelstva města Železný brod z 19. zasedání 
konaného dne 3. 5. 2021 

Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
 schvaluje program 19. zasedání ZM v předloženém znění a bere na vědomí 
kontrolu plnění usnesení ze 18. zasedání 
 souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 2/2021 ZM  
 bere na vědomí informaci o investičních akcích 
 schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci z Fondu na zlepšení úrovně 
bydlení – p. Kočové, na rekonstrukci koupelny a bytového jádra domu Na Vápence 
811, Železný Brod, v celkové výši 100 000 Kč a schvaluje uzavření smlouvy na výše 
uvedené mezi dotčenými
 bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Železný Brod za rok 2020 
 požaduje převod stavebních objektů specifikovaných ve smlouvě OLP/242/2019, 
vybudovaných v rámci akce Silnice II/288 Železný Brod, do vlastnictví Města 
Železný Brod 
 schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací č.j. OL/378/2021  
– Chodník podél silnice II/292 v části obce Pelechov, na části pozemků par. č. 3296/1 
a 3299 v k. ú. Žel. Brod mezi LB krajem, IČO 70891508 a Městem Železný Brod
 schvaluje záměr směny části pozemků parc. č. 1575, 1574 a st. pč. 6 vše v k. ú. 
Hrubá Horka 
 ukládá OÚP a RR předložit geodetické zaměření průběhu místní komunikace  
a návrh směny pozemků v k. ú. Bzí 
 schvaluje prodej pozemku parc. č. 1504/2 o výměře 31 m2 a části pozemku parc.  
č. 1497 o výměře 59 m2, vše v k. ú. Železný Brod, za cenu 300 Kč/1 m2 (osvobozeno od DPH) 
 schvaluje prodej pozemku parc. č. 48/2 – zahrada o výměře 2 818 m2 v k. ú. 
Chlístov, podmínkou prodeje je stavba rodinného domu, obálkovou metodou 
tomu z uchazečů, který nabídne nejvyšší cenu, přičemž nejnižší podaná cena je 
stanovena ve výši 1 700 000 Kč + 21 % DPH tj. 2 057 000 Kč 
 neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 770/1 v k. ú. Žel. Brod a doporučuje 
RM projednat záměr jeho pronájmu 
 odkládá žádost o odkoupení částí pozemků parc. č. 486/3, 487/1, 891/2 v k. ú. Bzí 
do doby zpracování návrhu na rozšíření parkovacích míst u domu Bzí 148  

 Veřejná zasedání zastupitelstva Města Železný Brod druhé poloviny roku 2021 
jsou stanovena na: 20. 9., 1. 11. a 13. 12. 2021. Zasedání začíná vždy v 16.30 hodin  
v zasedací místnosti MěÚ „B“ (3. patro). 

Usnesení Rady města Železný brod ze 43. zasedání 
konaného dne 10. 5. 2021 
Rada města Železný Brod po projednání 
 schvaluje program 43. schůze RM v doplněném znění a bere na vědomí kontrolu 
plnění usnesení ze 42. schůze RM 
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RadnICE InFoRMUJE

 schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o výkonu 
přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích s obcemi: Držkov, Jílové  
u Držkova, Koberovy, Loužnice, Pěnčín, Radčice, Skuhrov, Vlastiboř, Zásada 
 schvaluje uzavření Dodatku č. 7 ke Smlouvě o převodu licencí programového 
vybavení VERA Radnice číslo SWR/05/162 ze dne 9. 12. 2005 se společností VERA, s. r. o.,  
IČO 62587978 (licence Veřejný opatrovník 32 250 Kč, technická podpora p. a. 61 
601,50 Kč bez DPH) 
 schvaluje peněžitý dar pro členy JSDHO Železný Brod, Těpeře a Jirkov ve výši  
100 Kč za každý výjezd dle přílohy 
 souhlasí s přijetím věcných darů – z pohotovostních zásob SSHR roušky pro  
ZŠ Pelechovská ve výši 26 182 Kč a pro ZŠ Školní ve výši 43 804,50 Kč a od LB kraje 
ochranné nanomasky pro ZŠ Pelechovská ve výši 63 706,50 Kč a pro ZŠ Školní ve 
výši 89 661 Kč 
 souhlasí s přijetím věcného daru – v souladu s mimořádnými opatřeními  
a usneseními vlády ČR – testy na přítomnost viru COVID-19 z pohotovostních 
zásob SSHR ve prospěch MŠMT za účelem provádění preventivního plošného 
testování dětí/žáků a zaměstnanců pro MŠ Koníček, MŠ Na Vápence, MŠ Slunečná, 
ZŠ Pelechovská a ZŠ Školní 
 souhlasí s přijetím věcných darů od MAP Železnobrodsko a MAS Achát z. s., 
projekt č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009151 pro MŠ Koníček, MŠ Na Vápence, MŠ 
Slunečná, ZŠ Pelechovská, ZŠ Školní a SVČ Mozaika jako výukových materiálů či 
učebních pomůcek 
 bere na vědomí přerušení provozu všech MŠ Železný Brod v době hlavních 
prázdnin na šest týdnů, a to od 12. července do 20. srpna vč. 
 schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor se Správou železnic, 
IČO 709 94 234, za účelem umístění knihovničky do vestibulu železnobrodského 
vlakového nádraží v rámci projektu „Kniha do vlaku“ 
 doporučuje T. J. Sokol Železný Brod, z. s. provést úklid ohořelých dřevěných částí 
stanice a boudy vleku a spálení dřeva, TS města Železný Brod provedou odřezání 
železných konstrukcí a odvoz 
 schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce  
„WC pro veřejnost (typový kontejner) ul. Vaněčkova“ a schvaluje uzavření smlouvy  
s uchazečem EVOSA, s. r. o., IČO 18384501, za nabídkovou cenu 624 898,29 Kč bez DPH 
 schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Odstranění 
příčky MŠ Slunečná a schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem M. Zonygou,  
IČO 72940247, za nabídkovou cenu 179 611 Kč bez DPH 
 souhlasí s užíváním sídla firmy Chirurgie Oldřich Fiala, s. r. o. v ul. Štefánikova 
879 po dobu platnosti nájemní smlouvy 
 schvaluje vyhrazení dvou parkovacích míst u objektu ul. Štefánikova 879 v zálivu 
podél silnice R10 pro klienty chirurgické ambulance s dodatkovou tabulkou, která 
bude respektovat ordinační dobu ambulance 
 souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s fi TS města Železný Brod, s. r. o.,  
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IČO 27260887, na opravu povrchů komunikací v Trávníkách – ul. V Trávníkách, za 
cenu 495 500 Kč bez DPH 
 schvaluje slevu na nájemném pro období 1. 1.–31. 3. 2021 spol. TIPSPORT, a. s.,  
IČO 18600824, v prostorách nájmu sloužícího k podnikání v ul. Husova 697  
z důvodu krizových opatření COVID-19 a schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě  
o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ze dne 1. 4. 2009 
 neschvaluje uzavření sml. o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
č. 7700102429_1/BVB na pozemek pč. 3270/1 v k. ú. Železný Brod mezi Městem 
Železný Brod a fi GasNet, s. r. o., IČO 27295567, která je zastoupena fi GasNet 
Služby, s. r. o., IČO 27935311 
 schvaluje pronájem části pozemku pč. 1389/5 v k. ú. Železný Brod, za účelem 
postavení plechové garáže o jednom stání p. Šimkovi, výše nájmu je stanovena na 
2 376 Kč/rok (osvobozeno od DPH) a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na výše 
uvedené mezi dotčenými
 schvaluje výpůjčku prostoru pro podnikání v budově Pelechovská 800 za účelem 
umístění radiového zařízení pro ČR – KŘP LB kraje, IČO 72050501 a schvaluje 
uzavření smlouvy o bezúplatném umístění zařízení v budově Pelechovská 800 
mezi Městem Železný Brod a ČR – KŘP LB kraje
 schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Železný Brod a Junákem – 
českým skautem, střediskem Údolí Železný Brod, z. s., IČO 60252944 na pronájem 
prostor pro podnikání o vel. 160 m2 stavby občanské vybavenosti Splzov 28, která je 
součástí stavební parcely č. 237 a části pozemků pč. 1012/2, 1012/1, 1012/3, 1012/4  
o celkové výměře 1 500 m2, vše v k. ú. Bzí 
 schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v Železný Brod čp. 331 o vel. 177 m2 

 schvaluje udělení výjimky ze Směrnice Města Železného Brodu pro přidělování 
a pronajímání bytů ve vlastnictví města dle čl. 7, bod 4 písm. b). a souhlasí s jejím 
přihlášením do výběrového řízení přidělování bytů obálkovou metodou
 odkládá žádost o výměnu bytu a ukládá Bytovému podniku její dopracování 
 bere na vědomí zprávu z jednání bytové komise dne 23. 4. 2021 
 schvaluje přidělení bytů v Žel. Brodě: 1) č. 16 o vel. 3+1, Vaněčkova 431, nájemné 
112 Kč/m2, 2) č. 2 o vel. 3+1, Na Vápence 768, nájemné 100 Kč/m2, 3) č. 55 o vel. 1+2, 
Jiráskovo nábřeží 714, nájemné 77 Kč/m2, 4) č. 50 o vel. 2+1, Jiráskovo nábřeží 712, 
nájemné 120 Kč/m2, 5) č. 105 o vel. 2+1, Stavbařů 728, nájemné 57 Kč/m2, 6) č. 4  
o vel. 2+1, Příčná 312, nájemné 80 Kč/m2, 7) č. 1 o vel. 1+1, Na Vápence 769, nájemné 
105 Kč/m2

 schvaluje (v případě přiznání dotace MPSV) uzavření kupní smlouvy na 
osobní automobil s AUTOTREND, spol. s r. o., IČO 41324838, za nabídkovou cenu  
479 646,33 Kč bez DPH a schvaluje v rámci projektu „Pořízení automobilu pro DPS 
Železný Brod“ spol. AUTOTREND jako vítězného účastníka výběrového řízení
 schvaluje uzavření smlouvy o zajištění bankovních platebních a souvisejících 
služeb s ČS, a. s., IČO 45244782 
 schvaluje pronájem hasičského hřiště za účelem provozování atrakcí v době 
letních prázdnin za cenu 12 000 Kč + DPH po dobu jednoho týdne 
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 odbor sociálních věcí

 odbor životního prostředí

hledáme náhradní rodiče pro opuštěné děti 

změna pravidel pro příjem odpadů s obsahem azbestu ve sběrném 
dvoře v Železném brodě

 Opuštěné děti nepoznaly život ve fungující rodině. 
Odborníky jsou tyto děti označovány jako děti 
ohrožené, neboť pro svůj další vývoj vyžadují zvýšenou 
péči a pozornost. Často byly vážně zanedbávány, 
někdy i týrány a zneužívány, chybí jim pocit bezpečí 
blízkého, rodinného prostředí. 
 V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své 
rodiny. Nemůže-li dítě vyrůstat ve vlastní rodině, je na místě hledat optimální 
formu náhradní výchovy, což může být pěstounská péče.
Mohli byste být náhradními rodiči – pěstouny?
 OSPOD Železný Brod doprovází celkem 17 rodin, které pečují o děti, o něž se 
nemohou z různých důvodů starat jejich vlastní rodiče. Jsou to pěstounské rodiny  
a v nich je pečováno celkem o 22 dětí. Další opuštěné děti čekají v dětských 
domovech a jejich přáním je najít „svou“ náhradní rodinu, kde by byly šťastné.
 Mimo zajišťování aktivit pro stávající pěstouny usiluje OSPOD Železný Brod  
o zvýšení zájmu o vykonávání pěstounské péče, kdy se v rámci celokrajské 
kampaně „Mít domov a rodinu – samozřejmost nebo vzácnost?“ podílíme na 
pořádání různých akcí pro veřejnost. 
 Zajímá vás téma pěstounské péče? Měli byste ještě volné místo u stolu i ve svém 
srdci? Dokázali byste nabídnout dětem srdečný vztah, stabilní zázemí a domov? 
Tak přijďte v úterý 1. června v 10 hodin do zasedací místnosti budovy „B“ MěÚ, 
kde bude při příležitosti Mezinárodního dne dětí probíhat setkání pro zájemce 
na téma náhradní rodinná péče, případně se domluvte na individuální schůzce  
s pracovníky odboru sociálních věcí na těchto kontaktech: Mgr. Halamová, mob.: 
728 017 126, Bc. Jarešová, mob.: 777 718 903. Těšíme se na viděnou.

Bc. Eva Sasková, vedoucí sociálního odboru

 Otevírací doba sběrného dvoru v červnu: pondělí, středa, pátek: 9–18 hodin; 
úterý, čtvrtek: 9–14 hodin a sobota: 9–12 hodin. 

 Dle § 7 vyhl. 294/2005 Sb. Odpad z azbestu, eternitové šablony, potrubí, desky 
musí být zabalen v utěsněných obalech nebo pevných nepropustných pytlech  
a označen. Volně ložený odpad s obsahem azbestu nelze předat a nebude obsluhou 
převzat. Odpad by měl být zvlhčen, aby se omezila prašnost.

Pavlína Kunzeová, OŽP – Odpadové hospodářství

RadnICE InFoRMUJE
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 odbor územního plánování a regionálního rozvoje 

výsadba nové zeleně

 V areálu bývalého Exathermu se koncem dubna podařilo vysadit novou zeleň  
a práce v této lokalitě i nadále pokračují. Nová výsadba stromů dle návrhu 
Ing. arch. Vavřína byla první částí letošních prací v tomto areálu. Celkem bylo 
vysazeno: šest kusů Svitelu latnatého (krásně kvetoucí strom původem z východní 
Asie), tři stromy Javor babyka (domácí strom rozšířený v celé Evropě), šest Habrů 
sloupových (krásný po celém světě oblíbený strom), šest kusů Jírovce pleťového 
(červeně kvetoucí strom vyšlechtěný v Jižní Francii, rozšířenější pod názvem 
Kaštan), čtyři Platany javorolisté (impozantní strom původem z horských lesů 
jihovýchodní Evropy) a šest kusů Jerlínu japonského (původem z Asie, v Čechách 
rozšířený od poloviny 19. st.). Výsadbu, technické a bezpečnostní zabezpečení 
stromů provedla velmi profesionálně firma S. O. S. – DEKORACE z Prahy.
 Na výsadbu navázala úprava přístřešku, kde byla položena dlažba. Na letošní 
rok je naplánováno ještě doplnění mobiliáře a v závislosti na zbylých prostředcích 
další vylepšení areálu.
 Je nutno poznamenat, že většinu těchto aktivit platí Město Železný Brod ze svého 
rozpočtu, avšak na výsadbu zeleně byla podána žádost o dotaci ze Státního fondu 
životního prostředí. Po splnění všech požadavků bude proplacena část nákladů 
zpět.

Mgr. Martin Řehák, vedoucí OÚP a RR

 Policie České republiky 

 V měsíci dubnu 2021 proběhla schůzka se starostou města 
Železný Brod Mgr. Františkem Lufinkou. Na schůzce mu 
bylo předloženo schéma nápadu trestné činnosti za rok 2020 
v okrsku Železný Brod. Vzhledem k tomu, že již v ČR skončil 
nouzový stav, jsou plánovány na červen 2021 přednášky  
o kyberšikaně, které jsou určeny pro žáky ZŠ. Přednášky se 
uskuteční pouze za příznivé epidemiologické situace.
 Ráda bych touto cestou poděkovala všem občanům, kteří 
vládní opatření dodržují a přispívají tím ke zlepšení epidemiologické situace. 
Věřím, že se v brzké době budeme moci vrátit k životu bez omezení. 
 Jménem celého OOP Železný Brod přeji všem spoluobčanům pevné zdraví, 
vydržme i nadále, společně to zvládneme.  

prap. Eliška Havrdová, okrskář města
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 Městská policie v Železném brodě 

 V Železném Brodě funguje již 27 let a za období její činnosti 
v našem městě se v jejich řadách vystřídalo 49 strážníků.  
V současné době jich zde působí a osobně se můžete setkat  
s osmi. V každém vydání zpravodaje máte možnost „osobně“ 
poznat jednoho z nich.
Strážníkem měsíce června je Vladislav Hocek 
 Co vás vedlo k práci u policie? V roce 2008 jsem se  
s rodinou přestěhoval do zdejšího kraje a začal jsem shánět 
nové zaměstnání. Důležité pro mě bylo, abych mohl pracovat  
v kolektivu, v oboru se zaměřením na práci pro občany. Proto 
jsem tehdy využil nabídky zaměstnání u Městské policie 
v Železném Brodě a v roce 2009 jsem se po splnění všech 
nástupních podmínek stal strážníkem.
 Jaký veselý zážitek jste během své práce zažil? Přímo veselé zážitky si nevybavuji, 
spíše jen úsměvné a radostné, např. když zachráníte, pomůžete nebo najdete.
 Co rád děláte ve volném čase? Protože mě baví stavařina a mám kladný vztah  
k přírodě, přestěhoval jsem se do 200 let staré chalupy. Mým nekonečným koníčkem 
se stala práce na domu a zahradě. Když vyjde čas, věnuji se turistice se psem a při 
špatném počasí lenošení u dobrého filmu nebo hudby. 

 Celkem v dubnu MP zaznamenala 503 událostí, z toho bylo 44 oznámení, z nichž 
21 si vyžádalo další šetření, u 16 musel být proveden okamžitý výjezd. K nimž 
provedla MP 133 právních úkonů, 29 z nich byly přestupky, 5 případů bylo řešeno 
ve spolupráci s Policií ČR. V souvislosti se svou činností zkontrolovali strážníci 61 
osob.  Ve zbytku případů se jednalo o žádosti o pomoc nebo o případy, které nemají 
trestněprávní charakter.

sstr. Pavel Hriník, velitel MP
Nepřetržitá pomoc Městské policie Železný Brod 
je poskytována na mob. 602 646 188.

InFoRMaČní a KUlTURní sTŘEdIsKo ŽElEzný bRod 

 Turistické informační centrum (náměstí 3. května 1, 468 22 Železný 
Brod, tel. č.: 483 333 999, 778 527 000)
 V červnu je otevřeno: po–pá: 8–12 a 12.30–17 hodin a so: 9–12 hodin. 
 Nabízíme tyto služby: kopírování a tisk do max. vel. A3, scan, 
kroužkovou vazbu, laminování a další. 
 Novinkou v prodeji je kniha J. Chovana a R. Srněnské: Jablonecko z nebe (440 Kč) 
s prezentací našeho města a dalších městských subjektů.

RadnICE InFoRMUJE
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Otevřeno: po–pá 8–12 a 12.30–17 hodin a so 9–12 hodin.
 Aktuálně je nainstalována výstava Čtyři generace Radů, 
nové objevy, která prezentuje především nově objevené 
kresby a skeče, které se našly v zápisníku Petra Rady, kresby 
Železného Brodu ze skicáku dvanáctiletého Vlastimila 
Rady a ručně malované rukopisy z mládí, např.: Rukopis 
Železnobrodský z roku 1917. Šárka Radová představuje svojí 
nejnovější tvorbu, Pravoslav a Jindřiška jsou zastoupeni porcelánovými plastikami 
a reliéfy.
 Dle aktuální situace uskutečníme komentovanou prohlídku se Šárkou Radovou, při 
které bude pokřtěna kniha 4GR. Ta je již nyní v TIC Železný Brod v prodeji za 550 Kč. 

Jiráskovo nábřeží 737 (kontakty: e-mail: knihovna@zelbrod.cz, tel. č.: 
483 389 123)
 Vážení čtenáři, knihovna je už od dubna v téměř normálním 
provozu (úterý–pátek: 9–17.30 hodin), pouze ve středu a v pátek 
odpoledne budete po dobu probíhajícího covid testování obslouženi 
prostřednictvím výdejního okénka. Prosíme o vrácení vypůjčených knih, do konce 
dubna byly všechny výpůjčky prodlužovány, nyní už ale nabíhají sankční poplatky.

 V rámci projektu Bookstart – S knížkou do života pořádáme v úterý 1. června 
ve spolupráci s RC Andílek a semilským spolkem Semínko země „Den dětí mezi 
knížkami“, tentokrát na téma ilustrací známých dětských knížek. Komorní 
akce je určena pro nejmenší děti s rodiči nebo prarodiči a bude se z důvodu 

InFoRMaČní a KUlTURní sTŘEdIsKo ŽElEzný bRod 

MĚsTsKÁ GalERIE vlaTIMIla RadY ŽElEzný bRod

Poezie do ulic Železného brodu
 Nechali jsme se inspirovat městem Mladá Boleslav a vyhlašujeme ve spolupráci 
s Městkou knihovnou Železný Brod nový projekt i pro Železnobroďáky.
 Napište báseň o našem městě, o vašem oblíbeném místě nebo pouze o současné 
situaci. Projevte své city, rýmujte, skládejte a tvořte. Své básničky posílejte 
nejpozději do 30. srpna na e-mail: kultura@zelbrod.cz. Následně vybereme  
20 básní, které graficky upravíme a vytiskneme na výlepové plochy v našem městě.
 Ani ostatní básně nezůstanou nevyužity. V knihovně na podzim proběhne 
jejich čtení v rámci literárního večera s básníkem, textařem, překladatelem  
a pedagogem, který se věnuje tvorbě pro děti a psaní písňových textů pro interprety 
od Hurvínka po Marka Ebena panem Robinem Králem.

MĚsTsKÁ KnIhovna ŽElEzný bRod
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Návštěvní doba pro obě expozice v červnu: 
úterý–neděle, 9–12 a 13–16 hodin.  

 Sklářské symposium Letní sklářská dílna 2020 – Výsledky tvorby pěti účastníků 
9. ročníku symposia Letní sklářská dílna. V huti sklářské školy tvořili za pomoci 
sklářských mistrů čtyři výtvarníci: Markéta Šílená, Zuzana Kubelková, Lukáš 
Jabůrek a Radek Brezar a pátý účastník symposia Tomáš Plesl mohl pro realizaci 
svého návrhu využít velkorysého zázemí železnobrodské firmy Detesk, která na 
symposiu spolupracuje třetím rokem.

z knižních novinek pro dospělé čtenáře

z novinek pro děti

aktuální výstavy ve sklářské expozici

 Alena Mornštajnová: Listopád – Román překvapí čtenáře líčením alternativní 
historie po listopadu 1989. Přináší dramatický příběh obyčejné rodiny, kterou 
velké dějiny jedné listopadové noci rozdělí a postaví proti sobě.
 Martina Málková: Pérka, drátky, kolečka – Román o osobní krizi úspěšné 
herečky, která ze strachu o kariéru udělá fatální životní rozhodnutí.
 Eva Meijerová: Ptačí domek – Křehký příběh hudebnice a amatérské ornitoložky 
Leny Howardové, která opustila kariéru v Londýnském orchestru, odstěhovala se 
na venkov a svůj život zasvětila zkoumání ptáků.
 Shari Lapena: Její konec – Psychothriller oblíbené kanadské autorky odhalí 
další nebezpečné tajemství ukryté pod povrchem spořádané rodiny, a to znovu  
v příběhu plném stupňujícího se napětí a nečekaných zvratů.
 Ellison Cooper: Až na kost – Hrdinkou detektivního thrilleru je neurovědkyně, 
která vyšetřuje případ vraždy související s pohřešovaným autobusem plným 
středoškoláků a musí dopadnout viníka, s nímž ji pojí její vlastní minulost.

 Sven Nordquist: Jak Fiškus sázel masovou kuličku – Další 
svérázné dobrodružství dědy Pettsona a jeho povedeného kocoura 
se vtipnými ilustracemi pro nejmenší děti.
 Luke Pearson – Stephen Davies: Hilda a domácí skřítek – Nový 
díl převyprávěného knižního příběhu modrovlasé dobrodružky 
známé z komiksů nebo seriálu Netflixu.
 Novinky z edice Kouzelné čtení s Albi tužkou: Encyklopedie pro předškoláky, 
Lidské tělo, Staré pověsti české, Lidové říkanky a další.

Dana Hudíková, vedoucí 

MĚsTsKÁ KnIhovna ŽElEzný bRod

protiepidemických opatření konat venku před knihovnou. Můžete se těšit opět na 
naši oblíbenou lektorku Lenku Hřibovou.

MĚsTsKé MUzEUM ŽElEzný bRod
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MĚsTsKé MUzEUM ŽElEzný bRod

 Novinky ve sbírce skla – Než se sklářská expozice na podzim kvůli rekonstrukci 
uzavře, nabízíme opět návštěvníkům možnost uvidět nové exponáty, o které 
se rozrostla sbírka skla a které nejsou trvale v expozici vystaveny. Výběr je opět 
pestrý a zahrnuje např. tvarově kultivovaný nápojový a dezertní soubor Aloise 
Meteláka, vyrobený harrachovskou sklárnou z kouřově šedého skla a zušlechtěný 
některým zdejším výrobcem skla. Precizní skleněné figurky absolventky zdejší 
sklářské školy Boženy Tlapákové nebo práce žáků oddělení hutního tvarování skla 
železnobrodské sklářské školy. 

 Historie zachycená na skle – skleněné negativy 
v muzejních sbírkách – Výstava je jedním z výstupů 
několikaletého projektu s názvem Brána do světa 
sbírek, na kterém spolupracovalo Muzeum Českého ráje  
v Turnově s Muzeem keramiky v polském Boleslavci. 
Součástí projektu byla také spolupráce s naším muzeem, 
pro které byla v Turnově zdigitalizována jeho sbírka skleněných negativů. Stejně 
tak bylo učiněno v blízkých Semilech. Práci nově vybudovaného turnovského 
digitálního pracoviště, které si dalo za prvořadý cíl zpracovat zdejší skleněné 
negativy, je možné zhlédnout na právě prezentované putovní výstavě představující 
staré obrazy ze Železného Brodu.

 Dny lidové architektury (17.–18. července) – V letošním roce se uskuteční  
9. ročník této celorepublikové akce Čech, Moravy a Slezska. Tradičně se akce 
zúčastní i roubený dům Běliště, který bude po oba dny přístupný pro návštěvníky 
zdarma. Návštěvníci se mohou těšit na komentované prohlídky expozice  
a památkové rezervace Trávníky. Před domem budou probíhat pohádky  
a předvádění lidových řemesel.  

 V letošním roce vám v Železnobrodském zpravodaji představujeme významné, 
někdy i téměř zapomenuté osobnosti našeho města.

 Narodil se 18. září 1902 v Železném Brodě, kde měli jeho rodiče zahradnictví  
a on byl jejich posledním devátým dítětem. Reálku vystudoval v Turnově.
 Ve studiu pokračoval na pražské Karlově univerzitě. Zajímal se o astrofyziku, ale 
i historii filozofie a přírodních věd. Také studoval na Imperial College londýnské 
university. Krátce působil na hvězdárně Juvisy u Paříže a pak ještě praktikoval 
tři roky na Jerkesově observatoři univerzity v Chicagu, kde se věnoval hvězdné 
spektrografii. V roce 1930 odjel do Mexika, kde studoval dějiny astronomie Aztéků, 
Toltéků a Mayů v mexickém Museo nacional a v knihovně observatoře v Tacubáya.

aktuální výstava v národopisné expozici

Připravujeme

Karel hujer 
(*18. 9. 1902 Železný brod – †10. června 1988 v Chattanooga v Usa)
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GalERIE a MUzEUM dETEsK 

náměstí 3. května 20, otevřeno denně včetně víkendů a svátků 
9–17 hodin

 V roce 1931 se vrátil do Československa, dokončil disertaci a v březnu 1932 
promoval na doktora přírodních věd (RNDr.). Po promoci byl pozván prezidentem 
Masarykem na návštěvu do Lán. Krátce na to jako čerstvý doktor přírodních věd 
odjel do Kanady, kam byl pozván na expedici studující úplné sluneční zatmění.  
V roce 1934 odjel do Indie, kde studoval dějiny hinduistické astronomie. S úspěchem 
přednášel na bombajské univerzitě. Setkal se zde s Ghándím a seznámil se  
s celosvětovým mírovým hnutím. Významná byla také jeho návštěva v Thákurově 
rezidenci v Shantiniketanu.
 Po návratu do Československa v roce 1935 byly jeho přednášky o Indii  
a staroindické filozofii i historii tamní astronomie velice oblíbené a navštěvované. 
Díky tomu se mohl podílet na zorganizování první české expedice za slunečním 
zatměním v roce 1936. Pozorovací stanoviště bylo v městečku Naka-tombetsu 
na ostrově Hokkaido nedaleko Sachalinu. Po nafotografování úplného zatmění 
19. června 1936 odjel Karel Hujer z Japonska do Číny. Zde navštívil hvězdárny  
v Nankingu a Pekingu. Do Československa se vrátil na rok a jeho pobyt byl spojen 
s přednáškami a publikováním. V roce 1937 odjel do USA a odsud do Peru studovat 
astronomii Inků. Původně plánoval návrat domů na rok 1938. 
 Události v Evropě jej ale zaskočily. K podepsání Mnichovského diktátu došlo 
v době, kdy se Hujer vracel z Peru do Kalifornie. V USA již zůstal. V roce 1940 
byl přijat jako profesor astronomie na Del Paul universitě v Chicagu, v letech 
1942–1943 působil na Iowa Wesleyan College v Mount Pleasant a od roku 1943 na 
universitě státu Michigan, kde připravoval americké piloty ve zrychlených kurzech 
aeronautiky. Již během války se začal angažovat nejen ve vědě, ale i jako zastánce 
demokracie a světového míru. V letech 1946–1973 přednášel na universitě Tenessee 
v Chattannooga a byl ředitelem tamější observatoře. 
 Přednášel a učil v osmi světových jazycích. Vydal sedm knih a publikoval ve 
čtyřiceti světových vědeckých časopisech. Že byl vědcem světového významu, 
dokazují pozvání a účast na řadě významných vědeckých konferencí a kongresů. Byl 
členem Královské astronomické společnosti v Londýně a dalších osmi vědeckých 
společností v Evropě a v Americe. Přátelil se s Albertem Eisteinem. Jeho zájmy ho 
zavedly, mimo již zmiňované země, také do Tibetu a třikrát navštívil ruskou Sibiř. 
Současně po celou dobu dělal reklamu české vědě. Jako první například seznámil 
svět s tím, že před Franklinem objevil hromosvod Čech Prokop Diviš.
 Karel Hujer zemřel 10. června 1988 v Chattanooga v USA. 

David Řeřicha, pracovník muzea

MĚsTsKé MUzEUM ŽElEzný bRod
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 V posledních měsících zažily mateřské školy turbulentní časy. Ke standardním 
aktivitám přibyly starosti s dezinfekcí, rouškami, rozestupy. Poté co v březnu 

 Mateřská škola na vápence 

GalERIE a MUzEUM dETEsK 

Prázdninový provoz mateřských škol

ohlédnutí za jarem 

výstavy v galerii

novinky v muzeu

 V době letních prázdnin v termínu od 12. července do 20. srpna včetně bude 
přerušen provoz v MŠ Koníček, MŠ Na Vápence a MŠ Slunečná v Železném Brodě. 

 Ve čtvrtek 1. července začínají dětem, žákům i studentům – letní prázdniny. 
Přejeme jim krásné slunečné dny a spousty nových zážitků.

Markéta Urbanová – ATMOSFÉRY
 Vzhledem k tomu, že výstava obrazů akademické malířky Markéty Urbanové 
(*1978) byla ze známých důvodů prakticky uzavřena, prodlužujeme její trvání do 
neděle 6. června.
 Autorka pochází z významné turnovské umělecké rodiny Jany a Jiřího 
Urbanových, studium klasické malby absolvovala na pražské akademii v ateliéru 
prof. Zdeňka Berana. Žije a tvoří v Praze, na Akademii výtvarných umění zastává 
pozici odborného asistenta.

GLASSMATES 2
 Od pátku 11. 6. bude probíhat výstava GLASSMATES 2. Jedná se o volné 
pokračování loňské přehlídky tvorby významných sklářských výtvarníků Jaromíra 
Rybáka (*1952) a Jana Štohanzla (*1948), reagující na posunutí oslav stého 
výročí založení železnobrodské sklářské školy na letošní rok. Oba její jmenovaní 
absolventi tentokrát přizvali k účasti dalšího spolužáka, skláře Petra Horu (*1949).

 I v období uzavření muzea se dařilo úspěšně doplňovat jeho 
sbírky. Poněkud odlišně pojatá volavka z roku 1958 doplnila 
rozsáhlou kolekci plastik M. Klingera, unikátní křišťálová váza je 
dílem rytce skla Aloise Háska, blízkého spolupracovníka profesora 
pražské Uměleckoprůmyslové školy Josefa Drahoňovského. 
Zdobení skla narušováním povrchu pomocí diamantového 
hrotu bývalo doménou Václava Plátka. Právě on je autorem touto 
technikou pojatého skleněného terče z roku 1969. 

zE ŠKolsKýCh zaŘízEní

13



 Školní rok se blíží ke konci. Připomeňme si, co se u nás 
dělo. Během podzimních měsíců byly vysázeny okrasné 
stromy podél chodníků v areálu školy za spolupráce Města 
Železný Brod. V rekonstrukci pokračujeme, následovat 
bude oprava hlavního schodiště. V průběhu roku jsme realizovali na školní zahradě 
venkovní učebnu, která bude připravena k využití pro naše žáky od září 2021. 
 Nesmíme opomenout, že naše škola má nové logo. Za jeho vytvoření děkujeme 
paní učitelce Jitce Fischerové. Věříme, že se vám bude líbit. Těšit se můžete  
i z nových webových stránek školy, které korespondují s novým logem.
 I přes distanční formu výuky se žáci účastnili několika olympiád. Za zmínku 
stojí uvést ty nejlepší, kteří školu reprezentovali v okresních i krajských kolech. 

 zŠ Školní Železný brod 

ohlédnutí za školním rokem 2020/2021

zE ŠKolsKýCh zaŘízEní

vláda plošně uzavřela všechny MŠ, museli jsme se opět vypořádat s distanční 
výukou malých předškoláků. Chtěla bych tímto znovu poděkovat rodičům za jejich 
spolupráci, podporu, e-mailovou i Fb komunikaci. Jejich spoluúčast na plnění 
distančního vzdělávání je totiž u předškolních dětí nezastupitelná. Většina rodičů 
byla skvělá, přestože často měli doma na distanční výuce ještě i školáka. Spojené 
úsilí učitelek i rodičů ukázalo, jak nezanedbatelné místo v institucionalizovaném 
vzdělávání rodiče mají. 
 V první fázi rozvolnění protiepidemických opatření se mohli do MŠ vrátit 
předškoláci. Nyní po všech peripetiích opět žijeme v MŠ naplno. Vrátily se  
i malé děti. Už bez testování a roušek si mohou užívat všeho, co jim školka nabízí. 
A že toho není málo. Předškoláci se mimo jiné zapojili do týdenního projektu ke 
Dni Země, sázeli, seli, dělali pokusy a na školní zahradě společně připravovali 
nové vyvýšené záhony na bylinky, zeleninu i okrasné květiny. Už vědí, co rostliny 
potřebují k životu, umí pojmenovat jejich části, rozumí koloběhu vody v přírodě  
a chápou, proč je nutné přírodu opatrovat a chránit. 
 Náramně jsme si užili čarodějný týden, kdy jsme plnili 
kouzelnické úkoly čarodějnice Puchřiny, abychom našli 
na zahradě ukrytý poklad. Vařili a ochutnávali jsme 
kouzelné lektvary, vyráběli jsme březová košťata a další 
čarodějnice, abychom měli v pátek u ohně s kým tančit. 
Panečku, to byl ve školce rej. 
 Následně jsme vyráběli dárky maminkám ke Dni matek a natočili pro ně, místo 
tradiční besídky, alespoň žertovné video. Věříme, že příští dny už budou jen 
pohodové, plné zábavy i poučení a těšíme se, že nám situace v červnu umožní 
tradiční rozloučení s předškoláky už společně s rodiči a že vyrazíme někam do 
přírody na školní výlet. Posíleni a zoceleni uplynulým obdobím už víme, že jisto 
jistě společně zvládneme všechno. 

Jitka Jírová, ředitelka MŠ
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 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný brod

oslavy 100 let sklářské školy 2020/2021

zápis do všech oborů

závěrečný koncert žáků

 Po loňském nuceném přesunu oslavy 100. výročí sklářské školy z důvodu opatření 
proti covid na rok letošní, potvrzujeme její uskutečnění v sobotu 19. 6. 2021. 
Jediné, co ani vláda ČR v tuto chvíli nedokáže sdělit v předstihu je, jaká budou platit 
opatření ve školách a na veřejných shromážděních typu naší oslavy v tento den.  
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zredukovat původní avizovaný program oslav na 
minimum realizovatelného, s konáním případně i mimo budovu školy. Určitě se 

V anglickém jazyce bodoval Tomáš Jegr, který obsadil 3. místo v okresním kole,  
v matematice se v okresním kole umístila na 3. místě Tereza Malinová, v dějepisu 
nás reprezentovala Tina Šťastná, která si zasloužila 1. místo  
v okresním kole a 15. místo v kole krajském, Markéta Špačková se 
umístila na 5. místě v okresním kole a na 11. místě v krajském kole 
chemické olympiády. Děkujeme a blahopřejeme!
 Další poděkování patří celé třídě 4. B, která se zapojila do projektu 
Oživíme Česko a ozdobila svými pracemi náměstí v Železném 
Brodě. 
 Během výuky probíhalo na škole i hlídaní dětí IZS. Tímto velmi děkujeme 
za pomoc při hlídání nejmenších dětí paním učitelkám z MŠ Koníček  
a MŠ Vápenka. Poděkovat chceme rovněž i našim pedagogickým pracovníkům, 
žákům a v neposlední řadě rodičům za zvládnutí nelehkého školního roku  
2020/21.
 Těšíme se na prvňáčky a žákům devátých tříd přejeme hodně štěstí v dalším 
studiu.

Mgr. Kučera Zdeněk, ředitel

 Pro školní rok 2021/2022 vyhlašujeme Zápis nových žáků do 
všech oborů (hudebního, výtvarného, literárně-dramatického  
a tanečního), a to v týdnu od 31. května do 11. června, vždy od 15 do 17 hodin. (Po 
domluvě i v jiných hodinách a dnech.) Aktuální info na www.zus-zelbrod.cz nebo 
na tel. č.: 483 389 327 a 608 782 712.

 Pokud epidemiologická situace dovolí, uspořádáme v souladu s nařízeními  
a doporučeními vlády tradiční Závěrečný koncert žáků. Koncert se uskuteční  
v úterý 22. června v 18 hodin v Městském divadle Železný Brod. 

za ZUŠku Mgr. Eva Lédlová, ředitelka

 základní umělecká škola Železný brod 
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skleněné krychle stezky svobody na Maxově 
 Sousedé a chalupáři z Horního Maxova Stezku Svobody postavili společně s obyvateli 
Lučan nad Nisou, Jindřichova a přáteli z okolí. Na téměř dvanáctikilometrovém 
turistickém okruhu vzniklo celkem dvanáct zastavení. Tyto objekty mají podobu 
žulových sloupků, na jejichž vrcholu je usazena skleněná krychle a kamenný hranol 
je ovinut kovovou páskou, do níž je vypálen unikátní citát o svobodě od dvanácti 
světových i českých osobností. Textovou podobu citátů v ocelových pásech navrhli 
v soutěži žáci naší školy. Vítězství patří Veronice Kolářové, které blahopřejeme. 
Na 12 skleněných krychlích rovněž pracovali učitelé a žáci naší školy. V sobotu  
8. května 2021 byla Stezka Svobody slavnostně otevřena pro veřejnost. Na okruhu  
s dvanácti zastaveními se krom krychlí z hutního zaměření představila naše škola 
také předváděním technik rytého skla a skleněných 
figurek. 

neuskuteční oficiální sraz absolventů se zdravicí v kině a večerní taneční zábava 
plánovaná v místní sokolovně. Detailní program oslavy zveřejníme co nejdříve dle 
aktuálních možností, ale s vyhrazením jejich změn. 
 Předběžný plán programu: slavnostní zahájení s partnery školy a projevy, svěcení 
knihy SKLO|STO|BROD, vysazení pamětní lípy u školy, zahájení výstavy žákovských 
prací, hudební doprovod (ZUŠ), občerstvení a předvádění řemesel na dílnách.
 Hlavní symbol oslav, 320 stránková kniha o naší škole, SKLO|STO|BROD, je 
v tuto chvíli kompletní a předána do tiskárny s nákladem 1 500 kusů. Pamětní 
200 Kč stříbrná mince školy, vydaná loni k výročí školy Českou národní bankou 
v Praze, je více než rok v distribuci obchodníků s mincemi. V roce 2020 se nám 
podařilo uskutečnit i velkou výroční výstavu v reprezentativním Kotěrově Muzeu 
východních Čech v Hradci Králové. Máme předjednaný její možný přesun do 
nedávno zrekonstruovaného Severočeského muzea v Liberci, i o jejím uskutečnění 
a načasování nyní rozhoduje, krom vedení muzea, covid a vládní opatření v kultuře.
 Zatímco výstava v Muzeu východních Čech představila především současnost 
školy, přes žákovské práce a jen s malým ohlédnutím do historie počátků školy, 
připravovaná tradiční letní prázdninová výstava žákovských prací v budově 
školy bude reprezentovat nedávnou historii výběrem nejlepších a oceněných 
žákovských prací. Vernisáž výstavy je plánovanou součástí programu oslavy 
již 19. 6. 2021. Další akcí podzimu je tradiční Letní sklářská dílna ve spolupráci  
s městským muzeem v týdnu 6.–10. 9. 2021, Skleněné městečko s termínem konání  
18.–19. 9. 2021 a významná participace na krajské akci Křišťálové údolí v říjnu 
2021. Na všech akcích pro veřejnost plánujeme tradiční předvádění řemesel s žáky 
na jednotlivých dílnách.

Vítězka soutěže Veronika Kolářová (3. ročník SUPŠS, odd. Bižuterie) 
přebírá cenu od organizátorů na oslavě v Maxově, 

moderuje Marcela Augustová.

zE ŠKolsKýCh zaŘízEní
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naše škola v knize Jablonecko z nebe!

zlaté koruny 2021 tradičně ze sklandy

výrobek roku libereckého kraje má ceny z brodu

významná dotace Cov II

 Firma CBS Nakladatelství, s. r. o., s kterou jsme navázali spolupráci, vydává 
knihy „Z nebe“ již deset let. Tato společnost se nedávno stala držitelem rekordu 
„Nejrozsáhlejší série knih s leteckými snímky ČR“. Během této doby, kdy z letadel 
fotografuje ČR, má nafocený snad každý kout naší krásné země. Společnost vydala 
na sedmdesát knih leteckých fotografií  
z jednotlivých regionů ČR a v letošním 
roce 2021 má za cíl, že každý bývalý 
okres bude mít svou knihu „z nebe“.  
A to je právě i naše kniha s medailonem  
o škole a její spolupráci s fi Detesk, s. r. o.,  
která se nyní tiskne. Společný školní 
projekt „Jablonecko z nebe“ finančně 
podpořil dlouhodobý partner SUPŠ 
sklářské, firma Detesk, s. r. o., za což jí 
děkujeme. 

 Soutěž Zlatá koruna oceňuje nejlepší finanční produkty na českém trhu nepřetržitě 
od roku 2003 a nyní probíhá již 19. ročník. Své produkty do soutěže přihlašují 
finanční společnosti. Soutěžící produkty jsou rozdělené do 17 kategorií, z nichž 
12 je věnováno finančním nástrojům pro spotřebitele a čtyři reprezentují nabídku 
pro drobné a střední podnikatele. Již od roku 2008 každoročně dodává skleněné 
broušené a pískované ceny právě naše škola. Více na www.zlatakoruna.info.

 Krajský úřad LB kraje si od naší školy objednal řešení a realizaci odměn pro několik 
kategorií soutěže Výrobek roku Libereckého kraje. Spolupráce se sklářskou školou 
je pro Liberecký kraj důležitá. Vítězové Výrobku roku jsou lokální výrobci potravin 
a plaketu od místní sklářské školy dokážou ocenit. Letošní plakety pocházejí  
z hutní dílny a budou doplněny pískováním. Předpokladem je, že po návratu žáků 
do školy se do navrhování a výroby plaket aktivně zapojí, a pro některé to bude 
příležitost uplatnit své nápady a zručnost v praxi. Plakety se budou předávat na 
významné akci Krajské dožínky, která se bude konat v druhé polovině srpna.

 Smutnou zprávou pro sklářskou školu je, že ani ve druhém kole výběrového 
řízení na získání významné dotace na podporu Center odborného vzdělávání 
II Libereckého kraje neuspěla. Výběrové řízení na KÚLK bylo připraveno již  
v únoru 2020, ale následně, díky covid bylo přesunuto na rok 2023. V letošním 
mimořádném výběru z nominovaných krajských škol dotaci získaly pouze tři  
z plánovaných osmi.  
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Přijímací řízení do technických oborů

návrat k prezenční praktické výuce

Ceny do soutěže stavba roku libereckého kraje

 Jednotné přijímací zkoušky do čtyřletých maturitních oborů proběhly  
3. a 4. května. Přestože jsme evidovali 30 přihlášek, vlastních zkoušek se zúčastnilo 
pouze 24 uchazečů. Jedním z důvodů nižší účasti byla i možnost přijetí bez jednotné 
přijímací zkoušky na školy, které nedosáhly v počtu přihlášených své kapacity, což 
nebylo naším případem. Nicméně po ukončení 1. kola přijímacího řízení kapacita 
školy nebyla naplněna a z toho důvodu ředitel školy vyhlásil 2. kolo přijímacího 
řízení do oborů 28-44-M/01 Aplikovaná chemie a 28-46-M/01 Technologie silikátů. 
Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení můžete podávat do 4. června, vlastní 
přijímací řízení proběhne 17. června. Více info na www.supss.cz v sekci uchazeč.

 Od 26. května škola opět ožila. Návrat všech žáků k prezenční praktické výuce, 
za splnění všech vládních nařízení, přinesl množství pozitivní energie do školy. 
Krom sociálního kontaktu, který všem náramně chyběl, se žáci mohli opět věnovat 
práci s látkami, materiály, nástroji a zařízeními, kvůli kterým si školu pro své 
studium zvolili. Doufáme, že praktická výuka distanční formou je na dlouhou dobu 
zažehnána.

 Skleněná vodováha, udělovaná od roku 2019 vítězům Ceny Karla Hubáčka, je 
nově k vidění na webu soutěže www.stavbaroku.lk. Autorem designu je náš loňský 
absolvent a touto dobou žák VŠUP v Praze Roman Mareš. Jako každý rok, tak  
i letos, budou vodováhy vyrobeny výhradně na naší škole a poté předávány vítězům 
jednotlivých kategorií.

RNDr. Martin Smola, statutární zástupce ředitele

 Děkuji všem za pozornost, přeji vám především zdraví, neomezený návrat 
vzdělávání i kultury a příjemné prožití léta.

Mgr. A. Jan Hásek, ředitel školy

 Prosím všechny přihlášené, aby nejpozději do 15. 6. telefonicky potvrdili svou 
účast na zájezdu (M. Minářová, mob.: 724 531 270). Dne 28. 6. se od 13 hodin  
v klubovně na Poříčí bude vybírat záloha 4 000 Kč a 9. 8. od 13 hodin tamtéž 
se bude vybírat doplatek zájezdu 3 790 Kč. Kdo se chce pojistit u CK 340 Kč.  
V místě pobytu se musí zaplatit pobytová taxa 10,5 €. V pondělí 30. 8. od 13 hodin se  

ozdravný pobyt v Chorvatsku

 spolek zdravotně postižených železnobrodska 

aKTIvITY nEzIsKovýCh oRGanIzaCí

zE ŠKolsKýCh zaŘízEní
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 MS Český červený kříž Železný brod

 V měsíci dubnu jsme pokračovali s antigenním testováním pro 
veřejnost. V období 1.–30. 4. jsme v Železném Brodě v knihovně  
a pomocí mobilního týmu v okolních obcích otestovali 1 294 osob  
a pouze šest osob z toho bylo pozitivních. Pro nás je to samozřejmě velice dobrá 
zpráva, protože pozitivní případy v našem městě klesají, a proto se můžeme začít 
vracet k normálu.

antigenní testování v Železném brodě a okolí 

   16. 6.  Šlápoty – zájezdovým autobusem do Vysokého nad Jizerou, kde si užijeme 
úžasných výhledů na Krkonoše a navštívíme novou rozhlednu nedaleko Vysokého. 
Vedoucí zájezdu V. Petružálková, cena 120 Kč, odjezd v 8 hodin od sokolovny  
v Žel. Brodě. Přihlášky přijímá p. Petružálková od 1. 6. 2021.

   23. 6.  bude jednodenní zájezd na zámek Zákupy a do skleněného chrámu  
a skleněné zahrady v Kunraticích u Cvikova u skláře Jiřího Pačinka. Vedoucí 
zájezdu a přihlášky přijímá od 1. 6. M. Minářová. Odjezd v 7.30 hodin od sokolovny  
v Žel. Brodě, cena za dopravu 220 Kč.

   21. 7.  jednodenní zájezd do Pardubic 
   11. 8.  Šlápoty Krkonoše
   22. 9.  Šlápoty Zvířetice
 20. 10.  Kudowa Zdrój

 Vzhledem k epidemiologické situaci výbor rozhodl, že v červenci a v srpnu 
nebudeme mít prázdniny a připravíme pro naše členy uvedené zájezdy a šlápoty, 
které uskutečníme při dostatečném počtu zájemců a dodržování určených 
hygienických pravidel. Pokud by vstup do vnitřních prostor byl zakázán, budeme 
mít náhradní program. Moc se těšíme na setkání s vámi. Pečlivě sledujte vývěsku 
na tržnici, kde budou aktuální informace. 
 Krásné zážitky na výletech a radost ze shledání přeje 

za výbor Marcela Minářová

Plán zájezdů od června do října 2021

 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

aKTIvITY nEzIsKovýCh oRGanIzaCí

v klubovně na Poříčí bude konat schůzka účastníků zájezdu, kde budou sděleny 
další informace. Vedoucí zájezdu M. Minářová a V. Bartošová.
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 Svatý Jiří je významný nejen pro všechny skauty, ale i pro naše skautské středisko, 
neboť se při této příležitosti potkávají všichni členové napříč oddíly. Bohužel, vzhledem 
k okolnostem jsme se letos opět nemohli sejít naživo. Neztrácíme však naději, že bude 
možné se potkat do konce školního roku. V omezené míře jsme se sešli alespoň virtuálně 
a připomněli si legendu o svatém Jiřím.

 V klubovně na konci března a začátkem dubna 
proběhla částečná rekonstrukce sociálního zařízení za 
podpory Města Železný Brod, jež zahrnovala opravu 
zdi a obložení, vodovodního rozvodu a výměnu již 
dosluhujících umyvadel a toalet. Následně vedoucí tyto 
prostory ještě zvelebili vymalováním sociálního zázemí, 
opravou podlahy a jejím nátěrem. Velice si vážíme 
podpory Města Železný Brod a tímto za ni děkujeme. 

 V současné době se zdá, že se tábory budou moci uskutečnit, proto u nás probíhají 
přípravy na tuto největší událost skautského roku. Věříme, že se to zdaří a budeme 
moci prolomit dlouhou dobu nadměrného využívání virtuální reality programem, 
který opět připomene fungování v kolektivu, bez internetu a elektřiny, zato však plné 
nezapomenutelných dobrodružstvích v přírodě a osvojování umění přežití s minimem 
výdobytků moderních technologií. Kolik členů se třeba pokusí letos získat bobříka 
mlčení?

svatý Jiří

Rekonstrukce a úpravy v klubovně

skautské tábory 2021

 skautské středisko údolí Železný brod 

 Testování pokračuje a nadále probíhá pravidelně pondělí 8–11 hodin, středa 
14.30–17.30 hodin a pátek 14–17 hodin. Pro objednání na testy můžete nově využít 
i rezervační portál LB kraje, kde zvolíte odběrové místo SMRŽO-MEDIK, s. r. o. – 
pracoviště MS ČČK Železný Brod, případně můžete i nadále využít tel. č.: 739 051 011  
a 483 333 948. Upozorňujeme, že objednání na testy je nutné! 
Více o naší činnosti se dozvíte na cck-zeleznybrod.cz.
 Spoustu klidných dnů vám za MS ČČK Železný Brod přeje

Ludmila Fidlerová, mob.: 739 051 011 

Čištění Pospíšil
čištění pohovek, koberců, matrací, čalouněného nábytku, kůže a interiérů vozidel.  

725 852 868, www.cistenipospisil.cz

aKTIvITY nEzIsKovýCh oRGanIzaCí
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 Rodinné centrum andílek 

sídlo: ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora 

 Jak bude naše centrum fungovat v měsíci červnu, záleží na aktuální situaci 
týkající se onemocnění COVID-19 v ČR. Pokud se situace zlepší, zpřístupníme pro 
předem přihlášené zájemce za dodržení přísných hygienických opatření herničky 
v centru. Pokud zůstane situace stejná, budeme i na dále natáčet online videa. 
Herničky online jsou k vidění na Youtube/Centrum Andílek – YouTube nebo na Fb.

 V případě příznivého počasí plánujeme od června tradiční venkovní herničky 
na Bělišti, a to vždy v úterý a ve čtvrtek v čase 9–12 hodin. Pestré vyžití pro děti 
(pískoviště, trampolína, zpívané a zábavné hry) a káva pro dospělé. Cena herničky: 
dospělý 40 Kč.

 V souvislosti s uvolňováním vládních nařízení, které dávají možnost setkávání více 
osob, jsme se rozhodli obnovit naší schůzkovou činnost. Samozřejmě musíme dodržovat 
vládní opatření, tedy i testování členů, kteří aktuálně nemají prezenční výuku (tedy test 
ze školy). Z toho důvodu jsme se rozhodli navázat spolupráci s Českým červeným křížem 
v Železném Brodě, díky které můžeme děti otestovat i u naší klubovny, za což mnohokrát 
děkujeme.
 Za skautské středisko Údolí Železný Brod

Roman Fotr-Říman, vedoucí střediska 
Ondřej Tomeš-Juni a Michal Bareš-Komár

obnovení činnosti 

 19. 6.  Orient show (Městské divadlo Železný Brod, 15–18 hodin) – benefiční 
akce na pomoc malému Bojtíkovi s patronem Karlem Zimou a jeho hostem. 
Podrobné informace na plakátech a Fb.
 26. 6.  Pohádková cesta s Večerníčkem (start: skautská klubovka ul. 
Betlémská, 14–16 hodin, cíl: Šibeniční vrch do 18 hodin) – dobrodružství  
s pohádkovými postavičkami, v cíli doprovodný program, cena: dítě 50 Kč (v ceně 
pamětní list a malá pozornost).

 Na letní měsíce připravujeme Noční stezku odvahy, Festiválek a oslavu Dne otců, 
Rodinný víkend v Krkonoších (11.–13. 6.) a příměstské tábory.
Krásné letní dny přeje 

Helena Simmová

 Více informací na www.centrum-andilek.cz, info@centrum-andilek.cz, 
h.simmova@centrum-andilek.cz, mob.: 774 608 874. 

Červnové akce
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noc sokoloven 

 V roce 2021 se uskuteční již 7. ročník Noci 
sokoloven. Obvykle se při této celorepublikové 
akci otevře více než sto sokolských objektů ve 
všech regionech republiky a nejinak tomu bude  
i u nás.
 Srdečně vás zveme v pátek 25. června do naší železnobrodské sokolovny. V čase 
od 17 do 21 hodin si budete moct vyzkoušet stolní tenis, volejbal, cvičení na nářadí, 
ale také obratnost na překážkové dráze. Pevně věříme, že bude již epidemiologická 
situace lepší a budeme moct tuto akci uskutečnit.
 Víte, že nejstarší sokolovně v ČR je skoro 160 let? První sokolovna vznikla  
v Praze v roce 1862 v dnešní Sokolské ulici a dodnes je sídlem Sokola Pražského. 
Jeho členové cvičili postupně ve třech pronajatých prostorách. Některé z nich 
však byly nevyhovující, a proto se starosta jednoty Jindřich Fügner rozhodl 
koupit pozemek v dnešní Sokolské ulici, aby společně postavili první sokolskou 
tělocvičnu – sokolovnu. Tenkrát ještě nemohli tušit, že po vzoru prvních jednot 
budou vystavěny stovky dalších sokoloven nejen ve městech, ale i v městečkách  
a vesnicích.
 Do dnešních dnů se zachovalo asi 750 sokoloven, od monumentálních paláců 
až po skromné budovy. Tím, že se stavěly od 60. let 19. století do zániku Sokola 
po druhé světové válce, zachovaly v podobě svých budov nejen kus sokolské  
a regionální historie, ale díky jejich velkému množství a podobným požadavkům 
na účel také záznam o vývoji českých, nejen sportovních, architektonických 
stylů v průběhu dekád. Kromě toho vidíme na sokolovnách stavební etapy, 
proměny jejich funkcí či změny životního stylu společnosti. Zdroj a více informací  
na www.sokol.eu.

Skrbková Jaroslava, starostka T. J. Sokol Železný Brod

 T. J. sokol Železný brod

sPoRT

hledá VŠEOBECNÉ SESTRY do domácí zdravotní péče pro oblast Želez-
ného Brodu, Tanvaldu, Turnova a okolí.  
Našim pacientům poskytujeme např.: aplikace injekcí a infuzí, sledo-
vání užívání léků, pomoc s aplikací (inhalátorů, kyslíku), nácvik aplika-

ce inzulínu a měření glykémie, péče o porty a katetry, cévkování, převazy ran, bandážo-
vání lymfedémů, péče o všechny druhy stomií a ošetřovatelská rehabilitace. 
Svým zaměstnancům nabízíme: zajímavou a samostatnou práci, pracovní poměr dle 
individuální dohody, možnost využití firemního auta i pro soukromé cesty, firemní be-
nefity, proškolení a zaučení, odborné vedení.
Po zájemcích o práci požadujeme: odbornou a zdravotní způsobilost k výkonu povolání 
všeobecné sestry,  aktivní zájem o obor a péči o pacienty, ochota vzdělávat se, řidičský 
průkaz B – aktivní řidič. 
Kontakt: K. Pencová, e-mail: personalni@malyra.cz, 777 831 749, www.malyra.cz.
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 11. května 2021 zemřel Svatopluk Kasalý, šperkař a sklářský výtvarník, jehož 
život byl významnou měrou spojen také se Železným Brodem. Uměleckým pojetím  
a ryze autentickým přístupem ke skleněnému šperku předjímal mnohé koncepty 
současných šperkařů. Jeho díla byla prezentována v předních světových galeriích 
i před rokem 1989, byl držitelem několika prestižních cen za svou tvorbu, a je 
také jediným Čechem, jehož tvorbu odborníci zařadili do almanachu patnácti 
nejlepších světových šperkařů 20. století.
 Svatopluk Kasalý se narodil 26. 5. 1944 v Pelhřimově. Po vyučení v oboru 
uměleckého zasklívání do olova (1961) strávil čtyři roky středoškolským studiem 
ve železnobrodské sklářské škole (1961–1965, obor malování a leptání skla pod 
vedením Stanislava Libenského a Jana Novotného). Počátek své profesní dráhy, ale 
i rodinného života spojil se Železným Brodem. Pracoval pro podnik Železnobrodské 
sklo, kde si prohluboval dovednosti v broušeném, leptaném a pískovaném skle,  
a také ve skleněné mozaice. Od roku 1983 žil a tvořil ve svém ateliéru v Třešti u Jihlavy.
 Navzdory tomu, že Kasalý nepokračoval ve studiu na vysoké škole, dosáhl svou 
uměleckou intuicí a bohatými praktickými zkušenostmi mimořádného postavení 
mezi šperkaři a patřil mezi  výrazné osobnosti tohoto oboru. Doménou jeho 
šperkařské tvorby byla práce se sklem, k jehož optickým vlastnostem choval 
hluboký respekt. V jeho dílech se potkává originalita, nápaditost a cit pro tvar 
spolu se špičkově odvedeným uměleckým řemeslem. V svých špercích prosadil 
sochařský přístup při tvarování skleněných komponentů, které zasazoval do 
zušlechtěných kovových konstrukcí. Sklo se stalo dominantní součástí jeho 
náhrdelníků, náramků, spon a broží, které se v některých polohách blíží až  
k Body artu. Jeho šperky broušené do organických a minimalistických tvarů, 
jsou charakteristické vypjatou dynamikou a liniemi zvýrazňující kontrast  
a světlo. Originalitu svých šperků dokázal umocnit také kvalitními fotografiemi 
– úzce spolupracoval například s legendárním fotografem Tarasem Kuščynským. 
Kasalý se dokázal etablovat i v mezinárodním kontextu, což potvrdil jednak sérií 
samostatných výstav v USA, Velké Británii, Rakousku a Německu, dále v Nizozemí 
a Finsku, ale také početnými účastmi na společných výstavách šperků ve více než 
patnácti zemích světa. Také zastoupení jeho šperků v respektovaných sbírkách  
– v americkém Corning Museum of Glass, Corning, v německém Schmuckmuseum 
Pforzheim, nebo v korejském World Jewellery Museum (Seoul) vypovídá o uznání 
kvality jeho tvorby. Od poloviny 60. let se zaměřil na realizace skleněných mozaiek 
v architektuře, skleněných stěn a vitráží, zejména v kraji Vysočina, ale i jinde. 
Dlouhodobě také spolupracoval s železnobrodskou sklářskou firmou Detesk.
 Svatopluk Kasalý v oboru autorského skleněného šperku zanechal výraznou  
a nesmazatelnou stopu, přestože k dosažení cílů nikdy nepotřeboval ostré lokty. 
Ten, kdo měl příležitost se s ním poznat osobně, mohl zaznamenat také jeho 
specifický humor a jiskřící nadhled při komentování dění kolem sebe.

M. Hlubuček

zemřel svatopluk Kasalý

osTaTní
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Autorské skleněné šperky 
Svatopluka Kasalého.

Foto: Gabriel Urbánek

Šperkař a sklářský výtvarník 
Svatopluk Kasalý
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