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úvodní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
nadcházející dva měsíce jsou časem prázdnin i dovolených, především odpočinku.
Ten potřebujeme jako soli, hlavně díky pandemii covidu. Žáci a studenti po skoro
roční distanční výuce, jejich rodiče a ostatní po všelijakých změnách a omezeních
v samotném pracovním procesu. Úplně všichni si potřebujeme oddychnout
a načerpat síly po četných omezeních dotýkajících se každého z nás zvlášť nebo
celé společnosti současně. Bohužel se někteří musí také vyrovnávat se ztrátou
svých blízkých a známých.
Vzhledem k do jisté míry nepřehledné situaci a také z důvodu bezpečnosti
bude podle průzkumů i v letošním roce převládat domácí cestovní ruch nad
zahraničním. To je dobře z hlediska ekonomického – peníze tak utratíme doma
místo v zahraničí a naše ekonomika je opravdu potřebuje. Je to také příležitost
k zviditelnění se měst, městeček, historických nebo přírodních atraktivit v našem
státě. Železný Brod nevyjímaje.
Doufejme, že zmizí alespoň další část opatření pro ubytovací zařízení
a restaurace. Už teď ale můžeme konstatovat, že například ubytovna v naší
sokolovně je obsazena po celou dobu prázdnin. Určitě si někteří na svých toulkách
okolím všimli, že probíhá přestavba hotelu na Spálově a noví majitelé hodlají spustit
jeho provoz právě v polovině letošního roku. V kempu na Paraplíčku zase proběhly
zemní úpravy, Klub kanoistiky Železný Brod se zaměřuje na další údržbu areálu
a zlepšení podmínek pro amatérské i profesionální vodáky.
Bezesporu se rovněž děti mohou těšit na tradiční a oblíbené příměstské tábory.
Dokonce jsme zaregistrovali dotaz, jestli novou in-line dráhu mohou bezplatně
využít taky návštěvníci Brodu, kteří k nám zavítají z jiných měst a vesnic.
Nesmíme zapomenout ani na to, že si turista u nás může vybrat z mnoha galerií
a výstav. Při objevování krásných zákoutí Trávníků už půjde v mnoha uličkách po
zcela novém povrchu.
Novým problémem domácího cestovního ruchu se ukazuje přelidněnost
v určitých lokalitách. Své by o tom mohli vyprávět například na Malé Skále nebo
na Hruboskalsku. Proto je snaha nabídnout turistům méně známá místa. Zkuste
se se svými známými, kteří do Brodu zavítají z různých koutů republiky, vydat na
putování po „železnobrodských deštnících“. Jsou to zajímavé trasy a zvláště od toho
nejnovějšího pod Chlístovem je nádherný, široký rozhled do okolí.
Velké množství informací načerpají turisté v našem Turistickém informačním
centru. IKS připravilo prázdninový kulturní program a tradiční Putování po stopách
skřítka Střípka, úspěšnou návštěvnickou hru, která mimo jiné též propaguje místní
firmy.
Podnětů na odpočinek během července a srpna máte a jistě budete mít dost. Ať se
rozhodnete tak či onak, přejeme vám, abyste byli se svým rozhodnutím spokojeni
a skutečně obnovili své síly v dostatečném množství pro druhou polovinu roku.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod z 20. zasedání
konaného dne 14. 6. 2021
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program 20. zasedání ZM v předloženém znění a bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení ze 19. zasedání
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 3/2021/ZM
schvaluje účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu, přehled
o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu) Města Železný Brod
za rok 2020
bere na vědomí zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 2. 6. 2021 a souhlasí
s celoročním hospodařením Města ŽB za rok 2020 vč. zprávy nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření bez výhrad
schvaluje dotace z Programu podpory kultury, činnosti spolků v Žel. Brodě
a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže na rok 2021
v rámci 1. výzvy na projekty těmto subjektům a uzavření veřejnoprávních smluv
na tyto dotace: 1) T. J. Sokol Bzí, IČO 70902178 – 56 000 Kč na Rekonstrukci zázemí
sport. a společenských akcí – výdejny občerstvení u sálu sokolovny, 2) TK Železný
Brod, IČO 44225245 – 60 000 Kč na Dětské hřiště v areálu TK Železný Brod
schvaluje dotaci z Programu podpory sociálních služeb v Žel. Brodě na rok 2021
v rámci výzvy na projekt subjektu a uzavření veřejnoprávní sml.: 1) Centrum pro
zdravotně postižené LB, IČO 26593980 – 20 000 Kč na Odbornou terénní pomoc
ohroženým rodinám s dětmi v LB kraji
bere na vědomí Zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci města Železný Brod za
rok 2020
schvaluje uzavření sml. o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým
věcem č. 3512/ULB/2021 a č. 3323/ULB/2021 mezi ČR – Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, IČO 69797111 a Městem Železný Brod, na převod pozemků
pč. 3232/12, 3232/19 a 3231/13 v k. ú. Železný Brod
schvaluje uzavření Sml. o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/1386/2021
– Střevelná, Jirkov – doplnění veřejného osvětlení na části pozemku par. č. 2 303
v k. ú. Jirkov a na části pozemku pč. 1 626/1 v k. ú. Střevelná mezi LB krajem,
IČO 70891508 a Městem Železný Brod
schvaluje směny pozemků: 1) pč. 1 575/2 o výměře 155 m2 za dílu a) ze st. p. č. 6
o výměře 1 m2, vše v k. ú. Hr. Horka, s finančním vyrovnáním v celkové výši
108 533 Kč, 2) pč. 1715/3 o výměře 32 m2 za pozemek pč.1 712/3 o výměře 28 m2,
vše v k. ú. Žel. Brod
schvaluje záměr směny pozemku pč. 3270/2 o výměře 5 m2 a část pozemku
pč. 3270/1 o výměře 5 m2 vše v k. ú. Žel. Brod, náklady ponese GasNet, s. r. o.
IČO 27295567
schvaluje záměr odkoupení ½ z celku části pozemku pč. 3049/1 o výměře
13,5 m2 a schvaluje záměr směny tohoto pozemku za část pozemku pč. 3 051 o výměře
60 m2, vše v k. ú. Žel. Brod s finančním vyrovnáním
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schvaluje záměr prodeje části pozemku pč. 996/7 v k. ú. Žel. Brod o výměře 36 m2
neschvaluje prodeje: 1) pozemek pč. 81/3 v k. ú. Hr. Horka, 2) část pozemku
pč. 1492/10 v k. ú. Žel. Brod o vel. 50 m2
schvaluje záměr prodeje části pozemku pč. 1497 v k. ú. Žel. Brod
schvaluje prodej pozemku pč. 48/2 – zahrada o výměře 2 818 m2 v k. ú. Chlístov
za kupní cenu ve výši 2 351 991 Kč (vč. DPH ve výši 21 %) a schvaluje uzavření kupní
sml.
schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 1160/8, 1149/1, 1160/1, 1160/9, 959/1,
960 vše v k. ú. Žel. Brod a schvaluje podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější
nabídku na uzavření kupních sml. na pozemky v lokalitě „Těpeřská stráň“
a podmínky prodeje

Usnesení Rady města Železný Brod ze 44. zasedání
konaného dne 31. 5. 2021
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 44. schůze RM v doplnění znění a bere na vědomí kontrolu
plnění usnesení ze 43. schůze RM
souhlasí s provedením rozpočtového opatření č. 3/2021/RM
schvaluje uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření
se společností C. P. A. Audit, s r. o., IČO 25472542 na přezkoumání hospodaření za
rok 2021 za cenu 40 000 Kč (není plátcem DPH)
schvaluje dotace z Programu podpory kultury, činnosti spolků v Žel. Brodě
a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže na rok 2021
v rámci 1. výzvy na následující projekty těmto subjektům a uzavření veřejnoprávních
smluv: 1) SDH Horská Kamenice, IČO 71171428 – 15 000 Kč na Loučení s létem,
2) T. J. Sokol Bzí, IČO 70902178 – 6 400 Kč na Zahradní slavnost s kapelou Žízeň,
25 000 Kč na Rekonstrukci přípravny potravin u přísálí, 3) BZOS, IČO 27022048 –
24 511 Kč na Opravu dětského hřiště, 4 800 Kč na XV. Adventní koncert, 4 000 Kč
na XVI. Staromilskou pouť ke kostelu Nejsvětější Trojice do Bzí – sousedskou,
4) T. J. Sokol Těpeře, IČO 01877216 – 39 060 Kč na Provozní náklady na činnost
pobočného spolku na rok 2021, 5 600 Kč na Dětské kreativní dílničky 2021, 7 080 Kč
na Dětskou Mikulášskou besídku 2021, 5) MS JIZERA Železný Brod, IČO 60252693
– 13 000 Kč na Ochranu zemědělských ploch před černou zvěří – 1× kazatelna
a 1x přenosný posed do honitby Železný Brod, 15 520 Kč na Zakoupení nerezového
nádobí pro spolupořádání kulturních akcí s mysliveckou kuchyní, 6) ČZS ZO Jirkov,
IČO 75078708 – 16 000 Kč na Provozní náklady na činnost spolku, moštárny
a klubovny ČZS, údržba veřejných prostor, nářadí pro činnost, 7) ČČK MO Železný
Brod, IČO 00426083 – 4 437 Kč na Zdravotnické brašny a vybavení, 7 179 Kč na
Pomůcky pro školení a nácvik KPR, 18 400 Kč na Stan a vybavení (židle a stoly),
8) Mgr. Helena Mališová – 33 600 Kč na div. představení J. Silverman: Přítelkyně,
9) SZdPŽB, IČO 26608022 – 22 120 Kč na Zájezdy seniorů (Zákupy, Pardubice
a Krkonoše), 10) Trávnice, IČO 3658635 – 20 800 Kč na Zpátky v čase 2021,
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11) RC Andílek, IČO 4885031 – 5 000 Kč na Orient show VIII, 8 000 Kč na Zahradní
slavnost v rámci Noci kostelů, 10 000 Kč na Letní venkovní herničky, 8 000 Kč
na Pohádkovou cestu za večerníčkem, 9 000 Kč na Jablečnou slavnost v rámci
Skleněného městečka, 12) KKM, IČO 1579053 – 23 000 Kč na Celoroční provoz,
13) TJ Sokol Železný Brod, IČO 70956031 – 28 000 Kč na Kulturní program TJ Sokol
Železný Brod
schvaluje Dotace z Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Žel.
Brodě na rok 2021 v rámci výzvy na následující projekty těmto subjektům
a uzavření veřejnoprávních smluv na tyto dotace: 1) T. J. Sokol Hrubá Horka,
IČO 16388933 – 30 000 Kč na Úhradu provozních nákladů – elektřina, voda, dřevo za
rok 2021, 2) T. J. Sokol Bzí, IČO 70902178 – 8 480 Kč na Nákup sportovního vybavení,
3) SDH Těpeře, IČO 64668291 – 20 800 Kč na Celoroční přípravu mladých hasičů,
4) HO Železný Brod, IČO 7068174 – 39 652 Kč na Podporu činnosti HO Železný Brod,
5) KKM, IČO 1579053 – 30 400 Kč na Sportovní aktivity KKM, nákup sportovního
vybavení a Speed badmintonový turnaj 2021, 6) TJ Chlístov, IČO 16389191 –
10 880 Kč na Příspěvek na sportovní činnost, 7) Klub kanoistiky Železný Brod,
IČO 64669114 – 37 600 Kč na Zkvalitnění a údržbu slalomové trati a sportovně
turistického areálu „Paraplíčko“, 8) SK Jirkov, IČO 26598361 – 14 400 Kč na Podporu
údržby a drobné renovační práce na sportovním areálu Jirkov
schvaluje dotace z Programu podpory sociálních služeb v Železném Brodě
na rok 2021 v rámci výzvy na následující projekty těmto subjektům a uzavření
veřejnoprávních smluv na tyto dotace: 1) Spokojený domov, o. p. s., IČO 29043913
– 20 000 Kč na Terénní sociální služby v domácím prostředí, 2) Linka bezpečí, z. s.,
IČO 61383198 – 5 000 Kč na Linku bezpečí pro děti a mládež z města Žel. Brod,
3) Compitum, z. s., IČO 26571129 – 20 000 Kč na Terénní SAS Compitum Železný
Brod, 4) Fokus Turnov, z. s., IČO 49295101 – 15 000 Kč na Zajištění služby
Podpora samostatného bydlení v Železném Brodě, 5) Hospic sv. Zdislavy, o. p. s.,
IČO 287 00 210 – 10 000 Kč na Podporu činnosti Hospice sv. Zdislavy, 6) Fokus
Semily, z. s., IČO 22871080 – 15 000 Kč na Sociálně terapeutické dílny ve Fokusu,
7) Most k naději, IČO 63125137 – 20 000 Kč na Terénní program pro lidi ohrožené
drogou v LB kraji
schvaluje ukončení smlouvy o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře
v městských lesích Železný Brod s p. Dolenským, IČO 651 93 962, ke dni 31. 5. 2021
a schvaluje uzavření smlouvy o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře
v městských lesích Železný Brod s p. Kolářem, IČO 474 85 798, s platností od
1. 6. 2021 do 31. 12. 2025; odměna za činnosti prováděné dle této smlouvy (tj. za
činnosti dle přílohy č. 1) bude odbornému lesnímu hospodáři vyplácena ve výši
5 000 Kč měsíčně, tato částka odměny je konečná a zahrnuje veškeré hotové výdaje
odborného lesního hospodáře (náklady na telefonní hovory, dopravu, spotřební
materiál apod.), odbornému lesnímu hospodáři dále náleží 5 % tržby z prodeje
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užitkového dřeva (tj. bez palivového dřeva), tato odměna je splatná pololetně do
15. dne prvního měsíce následujícího pololetí
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na služby Světelné
signalizační zařízení pro hasiče Železný Brod a schvaluje uzavření sml. s AŽD
Praha, s. r. o., IČO 48029483, za nabídkovou cenu 492 000 Kč bez DPH
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na služby Operativní leasing –
osobní automobil OSV a schvaluje uzavření sml. s fi KONTAKT – Služby motoristům,
s. r. o., IČO 45538514, za nabídkovou měsíční splátku 7 222,81 Kč bez DPH
neschvaluje výjimku z ceníku za jednorázovou úhradu pro zřízení věcných
břemen v pozemní komunikaci v majetku města Železný Brod
revokuje usnesení RM Železný Brod č. 276/34R/2020 ze dne 26. 10. 2020 a schvaluje
uzavření sml. o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4017766/001 mezi
Městem Železný Brod a ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, na pozemky p. p. č.
476/24, 1492/12, 1494/1, 1494/2, 1495/1, v k. ú. Železný Brod
schvaluje uzavření sml. o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi
dotčenými na výše uvedené
neschvaluje uzavření předkládané sml. o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu číslo: IV-12-4020415/VB/004, mezi
Městem Železný Brod a ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, zastoupená fi KOLLERT
ELEKTRO, s. r. o., IČO 2479035, na pozemek pč. 739 v k. ú. Chlístov a požaduje
její přepracování a schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku pč.739 v k. ú.
Chlístov ve smyslu budoucí oprávněné umístit, provozovat, opravovat a udržovat
zařízení distribuční soustavy na dotčené nemovitosti, provádět jeho obnovu,
výměnu a modernizaci a povinnost budoucí povinné výkon těchto práv strpět,
cena věcného břemene je 300 Kč za 1bm + sazba DPH tj. 18 600 Kč + DPH
schvaluje zřízení věcného břemene na pozemky:
1) pč. 2224/2 v k. ú. Jirkov pro p. Bubníkovou ve smyslu: právo zřídit a provozovat
na budoucím služebném pozemku plynárenské zařízení, právo vstupovat
a vjíždět na budoucí služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, stavebními
úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení;
cena věcného břemene je 1000 Kč + DPH za 1 bm a ve smyslu budoucí oprávněné
umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na dotčené
nemovitosti, provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci a povinnost budoucí
povinné výkon těchto práv strpět
2) pč.740 v k. ú. Chlístov, cena věcného břemene je 300 Kč za 1bm + sazba DPH
protlak pod komunikací a 100 Kč za 1bm + sazba DPH pro uložení do příkopu
místní komunikace a schvaluje uzavření sml. o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu číslo: IV-12-4020718/VB/1,
akce „JN-Chlístov, pč. 658_2-svod, kNN, SS100“ mezi Městem Železný Brod
a ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, zastoupená RYDVAL-ELEKTRO, s. r. o.,
IČO 25298194, na pozemek pč. 740 v k. ú. Chlístov v celkové výši 2 100 Kč + sazba DPH
3) na části ppč. 892 v k. ú. Bzí u Železného Brodu pro ČEZ Distribuce, a. s.,
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IČO 24729035, cena věcného břemene je stanovena ve výši: 1x překop místní
komunikace 9 000 Kč + sazba DPH, uložení do vozovky místní komunikace ve
výši 1 000 Kč za 1 bm + sazba DPH a schvaluje uzavření sml. o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby číslo
IV-12-4020816/VB/2, mezi Městem Železný Brod a ČEZ Distribuce, a. s., zastoupená
EMJ, s. r. o., IČO 27268632, na pozemek pč. 892 v k. ú. Bzí za cenu 62 000 Kč + sazba DPH
neschvaluje zřízení věcného břemene na pozemky v k. ú. Horská Kamenice
dle smluv: 1) č. IV-12-4019802/SOBS VB/4 na pozemky pč. 6/3, 14/15, 13/6, 1190,
2) č. IV-12-4019895/SOBS VB/1 na pozemek pč. 1190
neschvaluje pronájem části pozemku pč. 1395 v k. ú. Železný Brod
souhlasí s uzavřením sml. o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ul. Příčná
331 v Žel. Brodě s nájemcem Oblastní charitou Most, IČO 70828920, pronajatý
prostor bude sloužit k provozování nízkoprahového zařízení pro děti a mládež,
roční nájemné dle dohody činí 30 000 Kč/rok bez služeb a energií
schvaluje udělení výjimek ze Směrnice města Železného Brodu pro přidělování
a pronajímání bytů ve vlastnictví města dle čl. 7, bod 4 písm. b). a souhlasí
s přihlášením do výběrového řízení přidělování bytů obálkovou metodou
schvaluje nařízení 1/2021, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních
hospodářských osnov Železný Brod – Železnobrodsko
schvaluje v rámci projektu „Pořízení automobilu pro DPS Železný Brod“ (v případě
přiznání dotace MPSV Městu Železný Brod) uvolnění finančních zdrojů z rozpočtu
této organizační složky Města Železný Brod za účelem dofinancování kupní ceny
vozidla: 479 646,33 Kč bez DPH (s DPH cca 580 800Kč), max. očekávaná výše dotace
je 290 400 Kč (viz žádost o dotaci), z rozpočtu DPS by tak byla financována částka
290 400 Kč, jak dokládá přiložený rozpočet DPS na rok 2021, bylo při jeho sestavování
počítáno s výdajem spojeným s pořízením použitého automobilu v celkové výši
300 000 Kč, tato částka by byla použita na dofinancování nového automobilu
v rámci zmiňovaného projektu

Třetí místo pro Železný Brod
Město Železný Brod se v letošním krajském srovnání výzkumu Město pro byznys
umístilo na pěkném třetím místě. Tento srovnávací výzkum již třináctým rokem
hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice, zkoumána jsou
dopodrobna všechna města a obce s rozšířenou působností. Hodnocení se dělí
do dvou hlavních kategorií, a to „podnikatelské prostředí“ a „přístup veřejné
správy“. Železný Brod zaujal především jedním z nejnižších podílů dlouhodobě
nezaměstnaných, nejnižšími výdaji vynakládanými na dluhovou službu a nízkými
cenami stavebních pozemků.
Vítězem letošního ročníku výzkumu se v Libereckém kraji stalo statutární město Jablonec n. N.
Tisková zpráva a více informací na www.mestoprobyznys.cz
Mgr. Tereza Červenková, sekretariát starosty
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Kulturně-společenská komise
Zápis z jednání ze dne 17. 5. 2021
KSK se dnešního dne sešla za účelem projednání přijatých žádostí jednotlivých
žadatelů o dotace v Programu podpory kultury, činnosti spolků a podpory
organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě pro
rok 2021, dále jen „Program“, podaných v 1. termínu pro podání žádostí, a to od
26. 4. 2021 do 10. 5. 2021 do 12 hodin.
Jednání komise zahájila předsedkyně komise p. Lédlová. Přivítala všechny
přítomné členy komise a sdělila, že částka určená k čerpání dotací z „Programu“
činí 500 000 Kč. Dále informovala, že komisi bylo předloženo k projednání
celkem 30 žádostí od oprávněných subjektů v celkové požadované výši 605 502 Kč.
Vzhledem k tomu, že částka určená k čerpání dotací je 105 502 Kč nižší nežli
celková požadovaná částka všech podaných žádostí, je KSK nucena přistoupit
k doporučení ponížení výše požadovaných částek dotací tak, aby došlo k uspokojení
co nejvyššího možného počtu žadatelů.
Předsedkyně komise p. Lédlová navrhla členům komise, aby byly primárně
projednány žádosti o dotace, které se týkají přímé podpory jednotlivých projektů
– akcí (s prioritou akcí pro děti). Členové komise vzali tuto informaci na vědomí
a shodli se jednomyslně na tom, že krácení výše doporučovaných částek, bude
nutné nejenom z důvodu nedostatečné výše prostředků k čerpání, ale také
z důvodu, že se jedná o žádosti podané v 1. termínu pro podání žádostí, přičemž
bude následovat 2. termín 13.–24. 9. 2021, ve kterém bude moci žádat skupina
žadatelů, kteří v současné době ještě nemají možnost požádat, neboť nevědí,
zda se jejich projekty budou moci uskutečnit v souvislosti s epidemiologickými
opatřeními vlády ČR, např. adventní koncerty, předvánoční akce aj.
KKS považuje za spravedlivé nevyčerpat veškeré vyčleněné prostředky pro
„Program“ hned v 1. termínu pro podání žádostí. Rozhodla se proto doporučovat
RM ke schválení částky dotací v takové výši, aby pro žadatele v 2. termínu pro
podání žádostí o dotace zbylo k rozdělení alespoň 100 000 Kč.
Bohužel „Program“, který je určen k podpoře nejen kultury, ale i spolkového
života a volnočasové aktivity mládeže, má částku určenou k čerpání dotací pro
rok 2021 pouze ve třetinové výši oproti částce určené k čerpání dotací z Programu
podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném Brodě na rok 2021, což
významně komplikuje rozhodování KSK. Navíc je velmi nepravděpodobné, že by
částka určená k čerpání dotací z „Programu“ byla v průběhu roku 2021 navýšena.
Následně bylo přikročeno k samotnému projednávání jednotlivých žádostí s tímto
výsledkem:
I. KSK doporučuje RM schválit požadovanou dotaci v plné výši těmto
právnickým osobám na jejich projekty: 1) T. J. Sokol Bzí – „Zahradní slavnost
s kapelou Žízeň“ (6 400 Kč), 2) Trávnice – „Zpátky v čase 2021“ (24 800 Kč),
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3) BZOS – „XV. Adventní koncert v kostele Nejsvětější Trojice ve Bzí“ (4 800 Kč),
„XVI. Staromilská pouť ke kostelu Nejsvětější Trojice do Bzí – sousedská“ (4 000 Kč)
a „Oprava dětského hřiště u sokolovny Bzí“ (24 511 Kč), 4) ČZS ZO Jirkov – „Provozní
náklady na činnost spolku, moštárny a klubovny ČZS, údržba veřejných prostor,
nářadí pro činnost“ (16 000 Kč), 5) T. J. Sokol Těpeře – „Dětská Mikulášská besídka
2021“ (7 080 Kč), „Dětské kreativní dílničky 2021“ (5 600 Kč) a „Provozní náklady
na činnost pobočného spolku“ (39 060 Kč), 6) TJ Sokol Železný Brod – „Kulturní
program TJ Sokol Železný Brod“ (28 000 Kč), 7) SZdPŽB – „Zájezd seniorů: Zákupy,
Pardubice, Krkonoše“ (22 120 Kč), 8) ČČK MS Železný Brod – „Zdravotnické brašny
a vybavení“ (4 437 Kč), „Pomůcky pro školení a nácvik KPR“ (7 179 Kč) a „Stan +
vybavení (židle a stoly)“ (18 400 Kč), 9) KKM – „Celoroční provoz KKM za rok 2021“
(36 000 Kč), 10) MS JIZERA Železný Brod – „Zakoupení nerezového nádobí pro
spolupořádání kulturních akcí s mysliveckou kuchyní“ (15 520 Kč).
II. KSK doporučuje RM schválit požadovanou dotaci ve snížené výši těmto
právnickým osobám na jejich projekty:
1) SDH Horská Kamenice – „Loučení s létem“ (15 000 Kč, požadováno 20 000 Kč):
zdůvodnění: KSK doporučuje podpořit spolkovou činnost, neboť se jedná
o každoroční projekt, avšak s přihlédnutím k celkové výši prostředků určených
k čerpání dotací z „Programu“ a k výši navrhovaných částek v minulých letech
považuje částku ve výši 15 000 Kč, za přiměřenou pro typ tohoto projektu;
2) RC Andílek – „Orient Show VIII.“ (5 000 Kč, požadováno 12 320 Kč):
zdůvodnění: KSK doporučuje podpořit spolkovou činnost, avšak náklady na
grafičku a designérku divadla ve výši 5 000 Kč, považuje za neúměrně vysoké;
rozpočet na materiál na výzdobu a tisk ve výši 5 000 Kč je nejasný (není konkrétní);
s přihlédnutím k výši navrhovaných částek v minulých letech (v roce 2020 – 3 680 Kč)
je výše letos požadované částky 12 320 Kč (více než trojnásobek požadované částky
v r. 2020) nepřiměřená a KSK považuje za přiměřenou výše uvedenou částku ve
výši 5 000 Kč pro typ tohoto projektu;
3) RC Andílek – „Pohádková cesta za Večerníčkem“ (8 000 Kč, požadováno 20 960 Kč):
zdůvodnění: KSK doporučuje podpořit spolkovou činnost, zejména projekty pro
děti, nicméně náklady na vystoupení kouzelníka ve výši 10 000 Kč, ozvučení ve výši
3 000 Kč a tzv. „odměny“ pro pohádkové postavičky (DPP 13 × 400 Kč) považuje za
nejasné a nepřiměřené; právní forma žadatele je spolek, dle vlastních stanov ze
dne 6. 1. 2016, čl. I. odst. 4, dobrovolná nezisková organizace, z čehož vyplývá, že
svoji činnost neuskutečňuje za účelem dosažení zisku, neboť by se v tom případě
jednalo o porušení stanov; KSK považuje doporučenou částku ve výši 8 000 Kč za
přiměřenou pro typ tohoto projektu;
4) RC Andílek – „Letní venkovní herničky“ (10 000 Kč, požadováno 21 903 Kč):
zdůvodnění: KSK doporučuje RM podpořit tento projekt částkou ve výši 10 000 Kč,
neboť považuje takovou částku za přiměřenou, a to s přihlédnutím k velmi nízké
výši prostředků určených k čerpání dotací z „Programu“; náklady na hrací prvky
uvedené v rozpočtu jsou dle názoru KSK nepřiměřené a žadatel by se měl zaměřit
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na využití přírodních materiálů, např. kamenů, stromů, travin; rovněž je nutné
zohlednit výši dotace na stejný projekt v r. 2020, kdy výše dotace činila 10 184 Kč
a nyní je žádáno o dvojnásobek této částky;
5) RC Andílek – „Zahradní slavnost v rámci Noci kostelů“ (8 000 Kč, požadováno
19 200 Kč): zdůvodnění: KSK doporučuje RM podpořit tento projekt částkou ve výši
8 000 Kč, neboť považuje takovou částku za přiměřenou, s přihlédnutím k velmi
nízké výši prostředků určených k čerpání dotací z „Programu“ a primárně podpořit
přímé náklady spojené s dětmi, v tomto konkrétním případě – pohádku pro děti
a materiál na tvoření; KSK je toho názoru, že akce „Zahradní slavnost“ je akcí spíše
komorního charakteru nežli zábavného, tím spíš, že se koná na farní zahradě
u kostela sv. Jakuba Většího, který je chráněnou kulturní památkou ČR; z těchto
důvodů považuje KSK náklady na hudební vystoupení a ozvučení akce ve výši 15 000 Kč
za neopodstatněné; rovněž je nutné přihlédnout k doporučení plné výše dotace
na stejný projekt v roce 2020, kdy výše dotace činila 4 364 Kč, přičemž žadatel pro
letošní rok navýšil náklady více než čtyřnásobně a naopak částka určená k čerpání
dotací pro letošní rok klesla o téměř 40 % oproti roku 2020;
6) RC Andílek – „Jablečná slavnost v rámci Skleněného městečka“ (9 000 Kč,
požadováno 20 800 Kč): zdůvodnění: KSK doporučuje RM podpořit tento
projekt částkou ve výši 9 000 Kč, neboť považuje takovou částku za přiměřenou
s přihlédnutím k velmi nízké výši prostředků určených k čerpání dotací z „Programu“
a primárně podpořit přímé náklady spojené s dětmi, v tomto konkrétním případě
– pohádku pro děti a hudební kapelu; KSK je toho názoru, že vzhledem k tomu,
že cílovou skupinou jsou děti, bylo by vhodné jejich aktivní zapojení, což nezajistí
např. taneční vystoupení za 10 000 Kč;
7) T. J. Sokol Bzí – „Rekonstrukce přípravny potravin u přísálí sokolovny“
(25 000 Kč, požadováno 28 000 Kč): zdůvodnění: KSK doporučuje RM podpořit tento
projekt částkou ve výši 25 000 Kč, neboť považuje takovou částku za přiměřenou,
s přihlédnutím k velmi nízké výši prostředků určených k čerpání dotací
z „Programu“;
8) T. J. Sokol Bzí – „Rekonstrukce zázemí sportovních a společenských akcí –
výdejny občerstvení u sálu sokolovny ve Bzí“ (49 000 Kč, požadováno 56 000 Kč):
zdůvodnění: KSK doporučuje podpořit tento projekt částkou ve výši 49 000 Kč,
neboť považuje takovou částku za přiměřenou s přihlédnutím k velmi nízké výši
prostředků určených k čerpání dotací z „Programu“; KSK konstatuje, že v případě
této žádosti se jedná o žádost o dotaci v částce vyšší nežli 50 000 Kč, což znamená,
že o schválení či neschválení dotace bude rozhodovat, ve smyslu znění bodu g)
Programu podpory kultury, činnosti spolků a podpory organizací nabízejících
volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě pro rok 2021, ZM Železný Brod;
III. KSK doporučuje Radě města neschválit požadovanou dotaci těmto
právnickým a fyzickým osobám na jejich projekty:
1) MS JIZERA Železný Brod – „Ochrana zemědělských ploch před černou zvěří
– zakoupení 1 ks kazatelna a 1 ks přenosný posed do honitby Železný Brod“
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(požadováno 18 400 Kč): zdůvodnění: KSK doporučila schválení dotace na stejný
projekt již v letech 2017 a 2018, což považuje za dostačující podporu; projekt dle
názoru KSK není nijak přínosný pro kulturní ani spolkovou činnost, schválení této
dotace v situaci, kdy je k dispozici velmi nízká výše prostředků určených k čerpání
dotací z „Programu“, by znamenalo další snížení dotací pro ostatní žadatele, jejichž
projekty jsou pro kulturní a spolkovou činnost přínosem;
2) MS JIZERA Železný Brod –„Krmení pro spárkatou zvěř“ (požadováno 16 400 Kč):
zdůvodnění: dle názoru KSK s přihlédnutím k prioritě akcí pro děti, není tento
projekt nijak přínosný pro kulturní ani spolkovou činnost; schválení této dotace
v situaci, kdy je k dispozici velmi nízká výše prostředků určených k čerpání dotací
z „Programu“, by znamenalo další snížení dotací pro ostatní žadatele, jejichž
projekty jsou pro kulturní a spolkovou činnost přínosem;
3) T. J. Sokol Bzí – „Rekonstrukce podlahy v přísálí sokolovny“ (požadováno
12 000 Kč): zdůvodnění: KSK doporučila neschválit dotaci na tento projekt, neboť
žadatel podal celkem tři žádosti stejného charakteru – rekonstrukce prostor přísálí
a přístavby sokolovny, vždy však jde o jeden objekt, a to o budovu s čp. 120, se
způsobem využití jako stavba občanského vybavení, ve vlastnictví T. J. Sokol Bzí,
nikoli o jednotlivé samostatně stojící budovy; KSK je toho názoru, že žádost tak
nesplňuje zákonné podmínky, které stanovuje Program podpory kultury, činnosti
spolků v Železném Brodě a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity
mládeže v Železném Brodě na rok 2021, a to ve smyslu znění bodu d), který stanoví,
že opakované žádosti na stejný účel nejsou v kalendářním roce přípustné;
4) Mgr. Helena Mališová –„J. Silverman: Přítelkyně, divadelní představení“
(požadováno 33 600 Kč): zdůvodnění: KSK doporučuje neschválit dotaci na tento
projekt nikoliv z důvodů požadované výše či neoprávněnosti deklarovaných
nákladů; KSK respektuje výslovné přání pí. Zdislavy Bartoszové, která toto divadelní
představení, ještě jako členka, resp. předsedkyně Studia Hamlet Železný Brod z. s.,
nastudovala a chtěla uvádět v divadle v Železném Brodě; po rozpuštění tohoto
spolku následně informovala, a poté i požádala, předsedkyni KSK p. Lédlovou
a též p. Mališe, aby v případě, že by o dotaci na tento projekt žádal kdokoli jiný
nežli ona sama, KSK tuto žádost nedoporučila ke schválení a to do té doby, než
se vyjasní vztahové problémy; KSK vnímá též velmi rezervovaný postoj DS Tyl
k tomuto projektu; KSK se jednomyslně rozhodla respektovat tento požadavek
pí. Bartoszové, a to z hlediska lidského i morálního a doporučuje RM neschválit
tuto dotaci do doby, než budou vyjasněny veškeré okolnosti související s tímto
projektem a vyřešena práva na uvedení tohoto divadelního představení;
5) T. J. Sokol Těpeře – „Magnetická popisovací tabule – whiteboard (požadováno
3 012 Kč): zdůvodnění: KSK s přihlédnutím k celkové výši prostředků určených
k čerpání dotací z „Programu“, doporučuje RM neschválit tuto žádost, neboť je
toho názoru, že se nejedná o projekt či akci, ale pouze o pořízení vybavení, které
není nezbytné;
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IV. KSK doporučuje RM, odložit a přeřadit k posouzení Komisi pro sport,
následující žádost:
1) TK Železný Brod – „Dětské hřiště v areálu TK Železný Brod“ (požadováno
60 000 Kč): zdůvodnění: KSK je toho názoru, že tato žádost nepatří svým
charakterem do Programu podpory kultury, činnosti spolků v Železném Brodě
a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném
Brodě na rok 2021, nýbrž do „Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti
v Železném Brodě na rok 2021“, tím spíš, když přihlédneme k velmi nízké výši
prostředků určených k čerpání dotací z „Programu podporu kultury…“; KSK
konstatuje, že v případě této žádosti se jedná o žádost o dotaci v částce vyšší nežli
50 000 Kč, což znamená, že o schválení či neschválení dotace bude rozhodovat,
ve smyslu znění bodu g) Programu podpory kultury, činnosti spolků a podpory
organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě rok 2021,
ZM Železný Brod;
Závěrem jednání vyjádřili všichni členové KSK velké poděkování všem členkám
a členům ČČK Místní skupině Železný Brod, za jejich nezištnou a obětavou práci při
zvládání úkolů v době nouzového stavu. Mají naši úctu a velký respekt. Děkujeme.
v Železném Brodě dne 17. května 2021
zapsala: Dagmar Sobotková, členka KKS

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

Nové sběrné místo na zpětný odběr pneumatik a automobilových baterií
Nově je od 3. 6. možné ZDARMA odevzdat pneumatiky a automobilové baterie
u společnosti Josef Mach, s. r. o., Příkrá 894, Železný Brod, vedle sběrného dvoru.
Tuto možnost mohou využít jak občané, tak firmy. Místo je označeno jako místo
zpětného odběru a předávající dostane doklad o předaných pneumatikách,
bateriích i akumulátorech. Provozní doba po–pá: 9–17 hodin, so: 9–12 hodin.
Apelujeme na občany města, aby k odkládání pneumatik využívali právě toto
místo zpětného odběru. Na sběrném dvoře je možné odložit pneumatiky pouze
v režimu odpadů za ÚHRADU.
Druhy přebíraných pneumatik:
sk. 1 pro motocykly, tříkolky a čtyřkolky
sk. 2 pro osobní automobily, pro terénní a lehká užitková vozidla, nákladní,
přípojná a speciál. pneu s vnitřním průměrem menším než 17,5 palců, pro
autobusy
sk. 3 nákladní, přípojná a speciální vozidla s vnitřním průměrem 17,5 palců
a větším, pro autobusy

·
·
·
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4 pro zemědělské a lesnické traktory a stroje
· sk.
sk.
· 5 průmyslové pneu pro nakládací stroje, manipulační techniku a zemní
stroje, pneu pro jiné pracovní stroje a vojenskou techniku, pneu pro jiné dopravní
prostředky nebo jiná zařízení než vozidla

Pavlína Kunzeová, OŽP – Odpadové hospodářství

EKO-KOM množství vytříděných odpadů
Město Železný Brod získalo
Osvědčení o úspoře emisí,
protože i díky vám za rok 2020
vytřídilo celkem 471,963 tun
tříděného odpadu. Děkujeme.
Pavlína Kunzeová,
OŽP – Odpadové hospodářství

Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
Stavební činnost v našem městě
V Trávníkách pokračují práce na obnově povrchů komunikací, tentokrát je na
řadě Školní ulice. V části od Malého náměstí až k bytovému domu čp. 695 a 696
bude nejprve položen nový povrch a následně budou vytvořena i podélná stání pro
automobily, aby nedocházelo ke stání na chodníku. Práce budou probíhat až do
konce srpna, na kdy je naplánováno položení nových asfaltových vrstev v uvedeném
úseku a to tak, aby byly zachovány důležité průjezdy v této lokalitě (nicméně vždy
k nějakému omezení dojde). Dbejte proto pokynů dopravního značení a pracovníků
zhotovitele. Na tuto etapu naváže oprava ulice Františka Balatky.
V červnu byly zahájeny výkopové práce na vybudování nového veřejného WC
v místě za obchodním domem NORMA.
K zahájení prací došlo i v suterénu sokolovny, kde nyní vzniká osm nových šaten,
na které plynule naváže budování venkovního multifunkčního hřiště. Stavební
práce se vyskytly také na Jiráskově nábřeží v areálu bývalého Exhatermu, kde
probíhá úprava pěšiny od čp. 715 k tržnici, která po vydláždění zpříjemní cestu
chodcům.
Mgr. Martin Řehák, vedoucí OÚP a RR

13

radnice informuje

Fond na zlepšení úrovně bydlení na území města Železný Brod
ZM Železný Brod schválilo na svém zasedání 22. 3. 2021 vyhlášení programu: Fond
na zlepšení úrovně bydlení na území města Železný Brod. Program je zaměřen
na opravy, úpravy a rekonstrukce staveb na území města Železný Brod tak, aby
se zlepšoval vzhled a technický stav bytových a rodinných domů. Zájemci mohou
využít návratné finanční výpomoci na dobu 2 až 7 let.
Z fondu je možné poskytnout návratnou finanční výpomoc na:
01 Obnova fasády domu starší 15 let
02

Opravy a obnovy střech včetně konstrukce
krovů a klempířských prvků

03 Výměny oken v domě starším 20 let
04

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

05 Výměna bytového jádra v panelovém domě

7 let max. 200 000 Kč/1 dům
7 let max. 200 000 Kč/ 1 dům
7 let max. 100 000 Kč/1 byt
5 let max. 50 000 Kč/1 byt
5 let max. 50 000 Kč/1 byt

06

Vybudování malé čistírny odpadních vod
ke stávajícímu domu

5 let max. 50 000 Kč/1 dům

07

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

5 let max. 50 000 Kč/1 dům

08

Instalace solárních panelů na stávajících konstruk5 let max. 50 000 Kč/1 dům
cích domu, z důvodu ohřevu teplé vody v domě

09 Rekonstrukce koupelny

5 let max. 50 000 Kč/1 byt

10 Výměna elektroinstalace v domě starším 15 let

5 let max. 50 000 Kč/1 byt

11 Stavební úpravy komínového tělesa

2 let max. 20 000 Kč/1 dům

12 Dodatečné izolace domu proti vlhkosti

5 let max. 50 000 Kč/1 dům
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Žádosti k účasti ve výběrovém řízení je možno podávat kdykoliv v průběhu
roku. Formulář žádosti lze stáhnout z www.zeleznybrod.cz, kde jsou informace
a formuláře umístěny v sekci „Občan“.

Prodej stavebních pozemků v lokalitě „Těpeřská stráň“
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 14. 6. 2021 usnesením č. 48/20Z/2021
schválilo záměr prodeje pozemků v majetku Města Železný Brod, které jsou určené
pro stavbu rodinných domů. Jedná se o lokalitu „Těpeřská stráň“ a pozemky:
1) pozemek p. p. č. 960 o výměře 810 m2, zahrada, 2) pozemek p. p. č. 959/1
o výměře 800 m2, trvalý travní porost, 3) pozemek p. p. č. 1160/1 o výměře
814 m2, zahrada, 4) pozemek p. p. č. 1160/9 o výměře 802 m2, zahrada, 5) pozemek
p. p. č. 1160/8 o výměře 842 m2, zahrada vše v k. ú Železný Brod, v obci Železný
Brod, zapsáno na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou.
Zastupitelstvo města též schválilo podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější
nabídku na uzavření kupních smluv na pozemky v lokalitě „Těpeřská stráň“
a podmínky prodeje.
Podklady pro budoucí navrhovatele jsou k dispozici na www.zeleznybrod.cz, a to
v části: Občan -> Příležitosti a nabídky -> Prodeje a pronájmy -> Prodej pozemků
v lokalitě „Těpeřská stráň“. Osobně si je lze prohlédnout v budově MěÚ „B“, kancelář
206 (úřední hodiny: pondělí a středa 8–17 hodin).
Iveta Polejová, OÚP a RR
e-mail: i.polejova@zelbrod.cz
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INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO ŽELEZNÝ BROD
Turistické informační centrum (náměstí 3. května 1, 468 22 Železný
Brod, tel. č.: 483 333 999, 778 527 000)
V létě je otevřeno: po–pá: 8–12 a 12.30–17 hodin, so–ne a státní
svátky 5.–6. 7. od 9 do 12 hodin.
Nabízíme tyto služby: kopírování a tisk do max. vel. A3, scan, kroužkovou vazbu,
laminování a další.

Oblíbené informační centrum roku
Letní anketa vyhlášená Asociací turistických informačních center ČR (A. T. I. C.) ve
spolupráci s infoTIC a časopisem KAM po Česku byla pro letošní rok odstartována
21. června. Až do 30. 8. můžete hlasovat na www.kampocesku.cz i pro naše
„Železnobrodské íčko“. Věříme, že i díky vašim hlasům, za které předem velice
děkujeme, se nám podaří získat vítězství stejně jako v roce 2018.

Fotosoutěž Brody v Brodě 2021
Vyzýváme širokou veřejnost k fotografování a poznávání života a míst hledáčkem
fotoaparátu. Pro letošní 9. ročník jsou vyhlášeny kategorie, které zasáhnou
celé regiony a okolí Brodů: 1) Krajina, 2) Lidé a události, 3) Architektura –
„Brodska“ tedy Českobrodska, Havlíčkobrodska, Uherskobrodska, Vyšebrodska
a Železnobrodska. Své snímky můžete přihlašovat do 30. 9. na www.fotobrody.cz.
Putovní výstavy Brody v Brodě spojené i s předešlým ročníkem se u nás dočkáme
v roce 2022.

Putování po stopách skřítka Střípka
Celoroční interaktivní hru pro rodiny s dětmi si v letošní
sezoně můžete vyzkoušet ve zcela novém kabátě. Čekají vás
nová zastavení. Uvítají vás nejen muzea a sklářské dílny, kde
si můžete vyzkoušet foukání skla, ale také sportoviště a galerie
s řemeslnými trhy. Jsou pro vás připraveny nové herní brožurky
a skleněné odměny, kdy nejcennější je skleněná figurka skřítka
Střípka. Na každém stanovišti je pro vás připraven nějaký
malý bonus, který pro vás udělá celou hru ještě zajímavější. Herní plán, který je
k dostání na TIC Železný Brod, můžete využít při putování po celý rok. Více o akci
na www.zeleznybrod.cz.

Poezie do ulic Železného Brodu
Až do 30. srpna nám můžete na e-mail: kultura@zelbrod posílat své autorské básně.
Nechali jsme se inspirovat městem Mladá Boleslav, a tak jsme společně s Městskou
knihovnou v Železném Brodě vyhlásili 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. Ze zaslaných děl, které graficky
upravíme, vytiskneme plakáty na výlepové plochy v našem městě.
Všechny básně budou využity, neboť na podzim proběhne jejich čtení v rámci
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literárního večera s básníkem, textařem, překladatelem a pedagogem panem
Robinem Králem.
Třeba vás k napsání vlastního textu bude motivovat i profesor Václav Němec,
který o našem městě v roce 1944 složil tuto krásnou básničku:
Brod
Dříve se tu brodili
vousatí formani,
dnes ale po mostě
autobus uhání.

Dřív se tu formani
stavěli na mýtě,
koníky pásli
na vonném pažitě.

Uhání, uhání
od Brodu do Brodce,
klikatou silnicí
šplhá se do kopce.

Tenkrát tu platíval,
kdo musel přes přechod.
Bedliví celníci
střežili mělký brod.

Dříve se tu platilo,
dnes přejdeš bez peněz.
V kvetoucí město se
změnila stará ves.

Václav Němec: Železnobrodské písničky, vydalo v roce 2002 SZdPŽB

MĚSTSKÁ GALERIE VLAsTIMILA RADY ŽELEZNÝ BROD
Otevřeno: po–ne: 10–17 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.
Komentovaná prohlídka se Šárkou Radovou, při které byla pokřtěna kniha 4GR
se uskutečnila v pátek 25. června. Kniha je stále v TIC Železný Brod v prodeji za
550 Kč. Další komentovaná prohlídka je plánovaná na měsíc srpen, o konkrétním
termínu budeme informovat prostřednictvím plakátů a rozhlasu.
V galerii budou v rámci výstavy probíhat
výtvarné workshopy vždy v čase 10 až 16 hodin:
7. 7. Malování na textil s E. Halamovou, 14. 7.
a 4. 8. Šitý šperk s J. Čermákovou, 21. 7. Pletení
z pedigu s A. Matějkovou, 26.–28. 7. Foukání
figurek u sklářského kahanu s K. Sobotkou,
11. 8. Korálkové dekorace s firmou JM Koral
a další. Podrobnosti na www.zeleznybrod.cz
a Fb/IKS Železný Brod.
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MĚSTSKÁ GALERIE VLAsTIMILA RADY ŽELEZNÝ BROD

Výzva – staré místopisné názvy v Železném Brodě
Pamatujete si, jak se dříve říkalo různým místům v Železném Brodě a jeho okolí?
Pomozte nám tyto názvy oživit, zanést do mapy a přispět tak k tomu, aby se na ně
nezapomnělo. Neváhejte a napište nám na galerie@zelbrod.cz, zavolejte na mob.:
602 716 133 nebo nás navštivte v TIC Železný Brod.

KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Vážení diváci,
zdravím vás po dlouhé a únavné době. Jak jste již zaznamenali, kino promítalo
už celý červen. Protože bylo covidové období opravdu dlouhé, rádi bychom se
vynasnažili i my v rámci možností pomoci k návratu do normálu, a proto budeme
letos promítat i celý červenec. Čekají nás dlouho odsouvané premiéry nejen ze
studia Marvel, ale i další tituly, u kterých si doufám přijdou na své opravdu všichni
(od nejmenších po seniory). Proto nezůstávejte doma a přijďte podpořit kulturu.
S sebou si nezapomeňte potřebná covidová potvrzení, ať už na papíře či ve vašich
mobilních telefonech. Do konce července se na vás moc těšíme a později v měsíci
srpnu se s vámi na chvíli opět rozloučíme, protože nás v kině čeká další část renovací,
abychom se v září sešli v plné kráse. Přeji vám všem mnoho pohodových letních,
nejen filmových zážitků. Červencový program kina je uprostřed zpravodaje.
Jan Jelínek, vedoucí KC Kina ŽB

MĚSTSKÁ KNIHOVNA ŽELEZNÝ BROD
Jiráskovo nábřeží 737 (kontakty: e-mail: knihovna@zelbrod.cz, tel. č.:
483 389 123)
V době letních prázdnin bude knihovna otevřena v úterý (9–12
a 13–17.30 hodin) a také ve středu a ve čtvrtek (9–12 a 13–17 hodin).

Pasování prvňáčků na čtenáře
V sále naší knihovny proběhlo v úterý 15. června slavnostní
pasování prvňáčků na čtenáře a předávání knížek
z Projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Nechyběl
opravdový rytíř s mečem, který děti z prvních tříd ZŠ Školní,
ZŠ Pelechovská a ZŠ Koberovy uvedl do království knížek,
pohádek a příběhů. Děti navíc díky Map Železnobrodsko II
dostaly i další knihu „Rytíř železnobrodský“. Přejeme jim,
ať je čtení baví!
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program kina
pátek 2. 7. – 19.30 hodin, komedie, PREMIÉROVÉ KINO, 130,–
MATKY (ČR 2021)
Hereckými hvězdami obsazená komedie o tom, jaké to opravdu je být v dnešní
době mámou malých dětí a k tomu současně ženou, partnerkou a kamarádkou.
Zkrátka, jak být matkou a nezbláznit se z toho. Čtyři nejlepší kamarádky jsou
sebevědomé, chytré, užívají si, a probírají spolu chlapy, vztahy a sex. K tomu se ale
taky starají o děti, nebo je právě porodily, případně jsou těhotné.
hrají: Hana Vagnerová, Petra Hřebíčková, Vladimír Polívka, Jiří Langmajer
a další, režie: Vojtěch Moravec, 95 min., nevhodný do 12 let
sobota 3. 7. – 15.00 hodin, animovaný, rodinný, DĚTSKÉ KINO, 120,–
ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH (Jižní Korea 2020)
Baculka Sněhurka najde pár kouzelných červených střevíčků, které ji promění
na hubeňoučkou krasotinku. Má to ale jeden háček! Střevíce patří zlé čarodějnici
a ta, když zjistí, že zmizely, použije veškerá kouzla a čáry, aby je dostala nazpět.
Jakoby nestačilo, že má Sněhurka plné ruce práce s ježibabou, do cesty se jí musí
ještě připlést sedm neodbytných trpaslíků, kteří od ní chtějí pusu.
režie: Sungho HONG, 92 min.
sobota 3. 7. – 19.30 hodin,
thriller / misteriózní / horor, PREMIÉROVÉ KINO, 120,–
V ZAJETÍ (USA 2020)
Říká se, že maminka vás k smrti miluje, a pro hrdinku nového hororu „V zajetí“
je toto tvrzení až nebezpečně skutečné. Mladá dívka vyrůstá jen se svou oddanou
a starostlivou mámou v úplné izolaci, jednoho dne se ale začne dostávat na povrch
zlověstné maminčino tajemství.
hrají: Sarah Paulson, Kiera Allen a další, režie: Aneesh Chaganty, 99 min.,
nevhodný do 12 let, v původním znění s českými titulky
úterý 6. 7. – 19.30 hodin, drama, DOBRÉ KINO, 110,–
PERSKÉ LEKCE (Rusko, Německo, Bělorusko, 2020)
Okupovaná Francie, 1942. Gilles je spolu s ostatními židy zatčen vojáky SS a poslán
do tábora v Německu. Jen o vlásek unikne popravě, protože přísahá dozorcům, že
není Žid, ale Peršan. Tato lež ho dočasně zachrání, ale je mu přidělen úkol na život
a na smrt: učit perštinu velitele tábora Kocha, který sní o tom, že si po válce otevře
restauraci v Íránu. Koch je den za dnem nedůvěřivější a Gillovi je jasné, že své
tajemství už dlouho neudrží...
hrají: Maximilian Anthony, Serge Barbagallo, Peter Beck a další, režie: Vadim
Perelman, 127 min., nevhodný do 15 let, v původním znění s českými titulky
pátek 9. 7. – 19.30 hodin, komedie / krimi, PREMIÉROVÉ KINO, 130,–
UBAL A ZMIZ (ČR 2021)
Tři kamarádi, Mireček, Vilém a Dužan si přivydělávají pěstováním a prodejem
kvalitní trávy. A dostanou nabídku, která se neodmítá: prodat kompletní úrodu za
jednu noc. Jenže když uzavřou obchod s nebezpečným Bulharem a jeho pravou
rukou, zjistí, že jim někdo vykradl pěstírnu. Mají pár hodin na to, aby zachránili
nejen kšeft roku, ale taky vlastní malíčky.
hrají: Matouš Ruml, Janek Gregor, Duy Anh Tran, Marek Lambora a další, režie:
Adam Hobzik, 99 min., nevhodný do 12 let
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program kina
sobota 10. 7. – 15.00 hodin,
rodinný / komedie / dobrodružný, DĚTSKÉ KINO, 120,–
KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH (USA 2020)
Ve filmu Králíček Petr bere do zaječích se vrací roztomilý a všemi oblíbený králičí
lump Petr. Bea, Thomas a králíci jsou teď něco jako rodina. Ale ať se Petr snaží
sebevíc, stále má reputaci nenapravitelného rošťáka. A tak králíček Petr vezme do
zaječích do světa, kde mu jeho lumpárny nikdo nevyčítá. Když se však jeho rodina
rozhodne dát všechno v sázku, aby ho ve světě našla, musí se Petr rozhodnout, jaký
králíček chce vlastně být.
hrají: Elizabeth Debicki, Margot Robbie, James Corde a další, režie: Will Gluck,
85 min.
sobota 10. 7. – 19.30 hodin,
akční / sci-fi / dobrodružný, PREMIÉROVÉ KINO, 120,–
BLACK WIDOW (USA 2020 )
Black Widow se po dekádě v MCU konečně dočkala svého prvního sólového
dobrodružství, které však bude úplně jiné, než jaké doposud poznala. Skupina velmi
nebezpečných lidí odhalila její už téměř zapomenutou minulost, a proto se musí
vydat na cestu napříč celým světem, zatímco je pronásledována Taskmasterem –
neúprosným zabijákem, jehož jediný úkol je zničit Black Widow.
hrají: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour a další,
režie: Cate Shortland, 137 min., nevhodný do 12 let, český dabing
úterý 13. 7. – 10.30 hodin,
komedie / drama, SENIORSKÉ KINO, 60,–
BÁBOVKY (ČR 2020)
Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit
život. Všichni jsme totiž propojeni. Vztahy, prací, náhodami, nenávistí nebo
láskou. Všichni jsme součástí té nejsložitější sítě, která je utkána z emocí, mezi
nimiž nechybí humor, ironie, bolest, napětí a pochopitelně i láska a vášeň.
hrají: Ondřej Vetchý, Lenka Vlasáková, Jana Plodková, Marek Taclík a další, režie:
Rudolf Havlík, 97 min., nevhodný do 12 let
úterý 13. 7. – 19.30 hodin,
drama / thriller / historický, DOBRÉ KINO, 110,–
ŽALUJI! (Francie, Itálie 2019)
Kapitán Alfred Dreyfus byl 5. ledna 1895 označen za německého špiona a odsouzen
na doživotí. Svědkem jeho ponížení byl Georges Picquart, který je povýšen na
vedoucí pozici jednotky armádní kontrarozvědky, jež Dreyfuse dopadla. Když
ale Picquart zjistí, že se k Němcům stále dostávají tajné informace, je vtažen do
nebezpečného labyrintu přetvářky a korupce, který neohrožuje pouze jeho čest,
ale také jeho život.
hrají: Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner a další, režie: Roman
Polanski, 132 min, nevhodný do 12 let, v původním znění s českými titulky
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pátek 16. 7. – 19.30 hodin, komedie, PREMIÉROVÉ KINO, 120,–
MSTITEL (ČR 2021)
Anton býval slavný divadelní herec, leč krutý život počal mu do cesty klásti
proradné překážky. Například židli nebo díru, což není po čtrnácti pivech lehké
zdolat. Když ho ředitel divadla vyhodí z práce a jeho manželka chce z bytu,
vezme Anton osud do svých rukou. A začne chlastat ještě víc. Rozjede se plejáda
fantastických zážitků a (ne)chtěných vtipů, ovšem srandičky mají jeden háček –
Antonova manželka se tomu vůbec nesměje.
hrají: Daniel Fischer, Jaroslav Dušek, Ivan Franěk, Milan Šteindler a další, režie:
Lucia Klein Svoboda, 93 min., nepřístupný do 15 let
sobota 17. 7. – 15.00 hodin,
animovaný / rodinný / dobrodružný, DĚTSKÉ KINO, 120,–
RAYA A DRAK (USA 2021)
Kdysi dávno ve fantazijním světě Kumandry žili lidé a draci v harmonii. Kdykoliv
pak zlověstné nestvůry nazývané Druuni ohrožovaly zemi, draci se pro záchranu
svých lidských přátel obětovali. Nyní, o 500 let později, jsou tato monstra zpět
a osamělá válečnice Raya, se vydává na dlouhou a nebezpečnou cestu, aby
vystopovala posledního draka a hrozivé Druuny zastavila jednou provždy.
režie: Paul Briggs, Don Hall, Carlos López Estrada, John Ripa, 107 min.
sobota 17. 7. – 19.30 hodin,
thriller / misteriózní / horor, PREMIÉROVÉ KINO, 120,–
ÚNIKOVÁ HRA: TURNAJ ŠAMPIÓNŮ (USA 2021)
Tentokrát se nic netušící skupina šesti lidí ocitne uzamčená v další sérii únikových
místností. Postupně odhalují, co je spojuje, aby zůstali na živu… a zjišťují, že tuto
hru hru už jednou hráli.
hrají: Isabelle Fuhrman, Indya Moore, Taylor Russell a další, režie: Adam Robitel,
87 min., nevhodný do 12 let, v původním znění s českými titulky
úterý 20. 7. – 19.30 hodin, western / drama, DOBRÉ KINO, 100,–
PRVNÍ KRÁVA (USA, 2020)
Tichý a samotářský kuchař Cookie putuje se skupinou lovců kožešin americkým
Oregonem. Spřátelí se s podnikavým Číňanem King-Luem a společně rozjedou
nečekaně úspěšný byznys se smaženými koblížky. Důležitou ingredienci ovšem
musí krást. Tajně za tmy chodí dojit první krávu, jedinou v širokém okolí, kterou
do Oregonu přivezl bohatý Angličan.
hrají: John Magaro, Ewen Bremner, Toby Jones a další, režie: Kelly Reichardt, 121
min., nevhodný do 12 let, v původním znění s českými titulky
pátek 23. 7. – 19.30 hodin, dobrodružný / rodinný, PREMIÉROVÉ KINO, 140,–
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT (ČR 2020)
Příběh psí pravdy, lásky a naděje. „Jsem Gump a byl jsem toulavej pes…“ On
vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý do té doby, než najde své štěstí,
a to štěstí pes najde jenom s člověkem. Můj příběh je o hledání psího štěstí a také
o překážkách a pastech na cestě k tomu správnému člověku. Je o síle a nezlomnosti,
která se ukrývá v každém psovi.
hrají: Boleslav Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Karel Roden a další, režie:
F. A. Brabec, 90 min.
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program kina
sobota 24. 7. – 15.00 hodin, animovaný / komedie / dobrodružný, DĚTSKÉ KINO, 120,–
TOM A JERRY (USA, 2021)
Když se Jerry přestěhuje do luxusního hotelu na Manhattanu, kde právě probíhá
svatba století, její zoufalá organizátorka si najme Toma, aby jí pomohl se myšáka
zbavit. Hon kocoura a myši vzápětí skoro zničí nejen její kariéru a chystanou
svatbu, ale i celý hotel.
hrají: Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Rob Delaney a další, režie: Tim Story,
101 min
sobota 24. 7. – 19.30 hodin, thriller / misteriózní / horor, PREMIÉROVÉ KINO, 130,–
V ZAJETÍ DÉMONŮ 3: NA ĎÁBLŮV PŘÍKAZ (USA 2021)
Třeí díl je mrazivým příběhem plným hrůzy, smrti a neznámého zla, které šokuje
i zkušené výzkumníky paranormálních jevů Eda a Lorraine Warrenovi. Jeden
z nejnapínavějších případů jejich skutečné kariéry začal bojem o duši malého chlapce
a pokračoval způsobem, kterým si ani jeden z nich nedovedl představit – historicky
první obhajobou v americké historii, kde se vrah odvolával na posednutí ďáblem.
hrají: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Julian Hilliard a další, režie: Michael Chaves,
112 min, nepřístupný do 15 let, v původním znění s českými titulky
pátek 30. 7. – 19.30 hodin, komedie / dobrodružný / rodinný, RODINNÉ KINO, 120,–
EXPEDICE – DŽUNGLE (USA 2021)
Film studia Disney Expedice: Džungle, inspirovaný slavnou atrakcí v zábavním
parku Disneyland, je dobrodružnou výpravou do amazonské džungle, ve které
se představí Dwayne Johnson jako charismatický kapitán lodi a Emily Blunt jako
odvážná průzkumnice na své misi.
hrají: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Édgar Ramírez, Paul Giamatti a další, režie:
Jaume Collet-Serra, 127 min., český dabing
sobota 31. 7. – 15.00 hodin, animovaný / komedie, DĚTSKÉ KINO, 120,–
CROODSOVI: NOVÝ VĚK (USA, 2020)
Nejslavnější pravěká rodina se vrací! V pokračování úspěšné animované komedie
Croodsovi zjistí, že hrdinové doby kamenné to fakt nemají jednoduché. Nestačí, že
jim na každém kroku hrozí sežrání od hladových potvor. Oni navíc museli potkat
rodinu, která je lepší než ta jejich. Tedy aspoň to tak vypadá.
režie: Joel Crawford, 95 min
sobota 31. 7. – 19.30 hodin, komedie / akční, PREMIÉROVÉ KINO, 130,–
ZABIJÁKOVA ŽENA A BODYGUARD (USA 2021)
Bodyguard v podání Ryana Reynoldse plánuje klidný odpočinek od svého
smrtícího zaměstnání, osobní terapeut mu dokonce na nějaký čas zakázal
používání zbraní. Po pěti minutách dovolené v papučích už ale všude okolo létají
kulky. Do nečekané přestřelky ho zatáhne Kincaidova žena, ještě násilnější,
sprostší a zábavnější zločinec, než její muž. Její sex-appeal navíc zvyšuje fakt, že
ji hraje Salma Hayek. Celou trojici čeká totální chaos, jedna přestřelka za druhou
a nekonečné slovní výměny. Někde mezi tím bude potřeba zastavit plán jednoho
šílence, který ohrožuje celou Evropu.
hrají: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek, Morgan Freeman,
Antonio Banderas a další, režie: Patrick Hughes, 116 min., nevhodný do 12 let,
v původním znění s českými titulky
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Z knižních novinek pro dospělé čtenáře nabízíme
Haruki Murakami: Tancuj, tancuj, tancuj – Hrdina románu se vrací na ostrov
Hokkaidó, kde před lety zažil napínavé chvíle při hledání tajemné ovce. Zároveň
tam přišel o svou přítelkyni, která beze stopy zmizela.
Valerie Perrinová: Vyměnit vodu květinám – Podmanivý příběh silné ženy, která
přes všechny rány osudu tvrdošíjně věří ve štěstí. Violette Dušičková je správkyní
hřbitova v malém burgundském městečku. Návštěvníci hřbitova i místní obyvatelé
se přicházejí ohřát do jejího služebního domku, kde se smích a slzy mísí s kávou.
Lucinda Riley: Sestra Slunce – Na luxusní sídlo Atlantida na
soukromém poloostrově ženevského jezera se sjíždí z různých
koutů světa šest mladých žen, které přivedla domů smutná
událost: smrt jejich adoptivního otce. Šestý díl ságy přináší příběh
nejmladší sestry – modelky Electry.
Tim Weawer: Ztracené střípky – Rebeka je od rozchodu
s manželem vyčerpaná náročnou prací i výchovou dvou malých
dcer. Proto se rozhodne na jeden den všeho nechat a doprovodit
bratra Johnnyho na pracovní výlet na odlehlý ostrůvek, kde jsou
ale hned po příjezdu přepadeni a Rebeka tu po smrti bratra uvízne sama.
Martina Formanová: Nalakuj to narůžovo – V nové knize, kterou autorka
navazuje na předchozí autobiografické prózy Skladatelka voňavého prádla
a Snědla dětem sladkosti, se setkáváme se zralou ženou reflektující svůj život po
smrti manžela Miloše Formana.

Z nových knížek pro děti vybíráme
Katherine Rundellová: Dobrodruh – Dobrodružný příběh party čtyř dětí, které
musí přežít v amazonském pralese poté, co se zřítí jejich letadlo.
Tanya Stewner: Alea, dívka moře: Řeka zapomnění – Šestý díl dívčí fantasy ságy
je opět plný dobrodružství, výjimečného přátelství a tajemství ukrytého na dně
moře.
Susanna Isern: Myška a sedm postýlek – Obrázková knížka pro nejmenší o malé
myšce, která se bojí usínat sama.
Přejeme vám krásné prázdniny a dovolenou, nezapomeňte si na cestu přibalit
knížku.
Dana Hudíková, vedoucí

MĚSTSKÉ MUZEUM ŽELEZNÝ BROD
Návštěvní doba pro obě expozice v červenci a srpnu: úterý–neděle,
9–12 a 13–17 hodin.
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Letní sklářská dílna
Ve druhém zářijovém týdnu proběhne jubilejní desátý ročník sklářského
sympozia Letní sklářská dílna. Díky projektu „Spojeno sklem!“ bude letošní ročník
s mezinárodní účastí. Železný Brod navštíví norské výtvarnice Jeanne Sophie Aas
a Ida Christel Siebke, které budou společně s Pavlínou Čambalovou, Stanislavou
Grebeníčkovou, Kateřinou Lubovskou-Smolíkovou a Sebastianem Kitzbergerem
tvořit v huti sklářské školy. Vzorovací dny byly vždy pro veřejnost přístupné.
Doufáme, že nám tuto tradici nenaruší protipandemická opatření. Jsme rádi, že
současná nelehká situace nepřerušila ani dosavadní spolupráci s firmou Detesk
a sedmý sympozista Martin Pouzar bude o prázdninách realizovat svůj návrh
v jejich dílnách. Podrobnější informace naleznete v zářijovém zpravodaji.
Petra Hejralová, ředitelka muzea

Odstartováno – „Spojeno sklem!“
Před nedávnem jsme vás informovali o tom, že jsme uspěli s žádostí o grant
z Fondů EHP a Norska s projektem „Spojeno sklem!“, v jehož rámci bude vybudována
zcela nová muzejní expozice. Z tohoto důvodu bude muzeum na podzim uzavřeno,
a to až do poloviny roku 2023. Tímto vás srdečně zveme na prohlídku, neboť je to
poslední šance vidět muzeum a vystavené exponáty v současné podobě.
Náplní projektu „Spojeno sklem!“ však není pouze nová expozice a rekonstrukce
interiéru muzea. Projekt je bohatý na mnoho dalších aktivit, na nichž jsme již
aktivně začali pracovat.
Pracujeme na novém moderním vizuálu muzea, což jednoduše znamená to,
jak se muzeum prezentuje navenek, který bude zahrnovat i nové webové stránky.
V odborné rovině projektu jsme již započali výzkum se sklářskou tématikou
v podobě rozhovorů. Jeho výsledky budou součástí nové sklářské expozice.
Ve spolupráci s IKS Železný Brod vydáváme nového průvodce turistické hry
Putování po stopách skřítka Střípka. Všemi oblíbená skleněná figurka skřítka
Střípka nadále zůstává jako hlavní odměna hry, ale nově je do hry zařazena odměna
v podobě skleněných kuliček v barvách trikolory.
Zaměřili jsme se na propagaci nejen
muzea, ale i celého Železnobrodska.
Kromě článku v Jabloneckém deníku,
který byl v minulém zpravodaji
otištěn, se podařilo s Jaroslavem
Hořením natočit o projektu pěknou
reportáž, která byla odvysílána
v Českém rozhlasu. Díky!
Přejeme vám pěkné léto!
Lenka Jůnová, pracovnice muzea
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Aktuální výstavy ve sklářské expozici
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.
Novinky ve sbírce skla
Než se sklářská expozice na podzim kvůli rekonstrukci uzavře, návštěvníkům opět
nabízíme možnost prohlédnout si nové exponáty, o které se rozrostla sbírka skla
a které nejsou trvale v expozici vystaveny. Výběr je pestrý a zahrnuje kupříkladu
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.

Aktuální akce a výstavy v národopisné expozici
Dny lidové architektury (17.–18. července, otevřeno 9–17 hodin)
Komentované prohlídky expozice s průvodcem proběhnou v sobotu i v neděli od
10 hodin. Pro zapálené zájemce o lidovou architekturu je připraven komentovaný
okruh po památkové rezervaci Trávníky, který odstartuje od Běliště v oba dny
v 15 hodin. Rodiče s dětmi spolu mohou strávit hezký čas u hry „Život na Bělišti“,
při které po nálezu dvanácti šifer odhalí záhadu starého nápisu na záklopovém
prkně domu. Nejen rodiny s dětmi se mohou těšit na odpolední pohádky od
13 hodin. V sobotu sehraje divadelní soubor Čmukaři z Turnova pohádku
„Čert to vzal“ a v neděli Ruda Hancvencl z loutkového souboru Vozichet z Jablonce
nad Nisou „O zvířátkách“. V sobotu od 9 do 17 hodin budou moci návštěvníci
obdivovat zručnost paní Věry Polákové, která se zabývá paličkovanou krajkou
a paní Ivy Olšové, která zpracovává ovčí přízi. Pár kroků od Běliště se nachází
Minimuzeum skleněných betlémů, které bude možné navštívit v sobotu od 10 do
17 hodin. Milovníci skla a bižuterie
zde budou mít příležitost vyrobit
si vlastní šperk v korálkové dílně
nebo si zakoupit výrobek firmy
Kortan v prodejně Minimuzea.

25

MĚSTSKÉ MUZEUM ŽELEZNÝ BROD

Letní herničky na Bělišti
Každé úterý a čtvrtek v prázdninových měsících se můžete připojit k dopoledním
pohádkovým herničkám, které převážně pro rodiče či prarodiče s dětmi připravuje
RC Andílek. Za příznivého počasí budou probíhat v klidném areálu Běliště. Bližší
informace na www.centrum-andilek.cz nebo v aktualitách na Fb.
Kateřina Řezníková, pracovnice muzea

Historie zachycená na skle
– skleněné negativy v muzejních sbírkách (do 1. 8. 2021)
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 Městským
muzeem v Železném Brodě, 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.

Ivana Kantůrková – Pražská zákoutí (od 3. 8. 2021)
Práce grafičky Ivany Kantůrkové představujeme již poněkolikáté. Po drobných
grafikách a knižních ilustracích vybíráme nyní z předčasně uzavřeného díla soubor
kreseb s motivy z historického jádra Prahy.
V letošním roce vám v Železnobrodském zpravodaji představujeme významné
někdy i téměř zapomenuté osobnosti našeho města.

Josef Brázda
(*25. 3. 1855 Kostelec nad Orlicí – †4. 10. 1950 Železný Brod)
Narodil se 25. března 1855 v Kostelci nad Orlicí, kde měli jeho rodiče střižní obchod
spojený s prodejem zeleniny a různých polních plodin z vlastního hospodářství.
Josef byl nejmladší ze tří dětí. Do školy začal chodit ve svém rodišti, poté vystudoval
nižší reálku ve Vysokém Mýtě. V roce 1871 nastoupil do Hradce Králové na učitelský
ústav, kde po třech letech maturoval.
Po maturitě dostal místo v Kostelci nad Orlicí. Mladý podučitel se již od počátku
těšil u svých spoluobčanů veliké oblibě a vážnosti. Měl kondice v nejlepších
rodinách a vyučoval dokonce i děti hraběte Kinského. Byl domácím učitelem
hraběnky Chotkové, pozdější manželky Ferdinanda d´Este. V Kostelci nad Orlicí
působil téměř pět let a již tam se horlivě účastnil spolkového života, hlavně
v Čtenářské a Řemeslnicko-rolnické besedě. Před odchodem do Železného Brodu,
kam si podal žádost na přeložení, působil dva měsíce ve Lhotě u Kostelce nad
Orlicí.
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V roce 1879 nastoupil čtyřiadvacetiletý pan učitel Brázda v Železném Brodě, právě
v době, kdy se dostavovala nová škola na náměstí. Byl zvolen knihovníkem zdejší
učitelské jednoty „Budeč“, později se stal jejím starostou. Jeho zásluhou bylo také
utvoření učitelského hudebního kroužku, který občas účinkoval při ochotnických
představeních, ale i na samostatných koncertech. Byl aktivní i v železnobrodském
Sokole. Mladý učitel zapadl velmi dobře do nového prostředí a později rád
vzpomínal na různé akce, kterých se se svými kolegy a přáteli z řad místních
úředníků i uvědomělých mladých řemeslníků účastnil. Tito „Špekulanti“, jak se
tato skupina mladých nadšenců nazývala, se snažila obracet staré šosáctví na nové
cesty osvěty a vzdělanosti.
K nelibosti svých nadřízených měl zájem o věci veřejné. Byl členem městského
zastupitelstva. V rámci této funkce pracoval ve stavebním výboru železnobrodské
výstavy v roce 1893, již se zúčastnil též jako vystavovatel pozoruhodným a pečlivě
vypracovaným plánem města Železného Brodu. Byl nadšeným zastáncem
vybudování městské spořitelny.
Dvacet tři let působil jako vzorný učitel v Železném Brodě. Jeho studenti na
něho vzpomínali jako na přísného, ale dobrého učitele. Velkou pozornost věnoval
výkladu dějepisu, zvláště pak českým dějinám, době husitské a poděbradské. Vždy
na konci vyučování nacvičoval se svými žáky nové vlastenecké písně a doprovázel
je na housle. Snad pro své smýšlení nebyl pan učitel Brázda někomu po chuti, dostal
se proto do sporu a odešel ze Železného Brodu a dalších sedmnáct let působil jako
řídící učitel v blízkém Bzí.
Převážnou část svého života věnoval myšlence hasičské. Brzy po příchodu do
Železného Brodu se přihlásil do místního sboru dobrovolných hasičů. Když byl
v roce 1891 zvolen starostou župy, odpoutal se od svých ostatních funkcí a věnoval
veškerou svou energii právě hasičům. Svoji župu povznesl za pomoci oddaných
spolupracovníků k mohutnému rozmachu. Jeho práce však přerůstala rámec župy
mateřské. Jezdil, přednášel, burcoval, přesvědčoval a hlavně byl příkladem pro
své okolí. Není snad jediné župy, kde by nepřednášel v hasičské škole, respektive
kurzech. Vypracoval se v činovníka, o němž s obdivem, úctou a láskou mluvily
nejen sbory, župy a okrsky, ale i ústřední organizace a jmenovaly ho svým čestným
členem. Řadu let zasedal v zemském ústředí hasičském, kde si svou přítomností
a otevřeností získal rozhodující slovo a byl ctěn a vážen. Po roce 1945 pomáhal
zakládat hasičské sbory v pohraničí. Na jeho počest a za zásluhy byla v dubnu 1926
jeho mateřská župa přejmenovaná z hasičské župy Palacký na Brázdovu. Existovala
a plnila své úkoly až do celostátní reorganizace hasičstva v roce 1951.
Josef Brázda se dožil 95 let, zemřel v Železném Brodě 4. října 1950.
David Řeřicha, pracovník muzea
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GALERIE A MUZEUM DETESK ŽELEZNÝ BROD
náměstí 3. května 20, otevřeno denně včetně víkendů a svátků
9–17 hodin

GLASSMATES 2
Aktuálně probíhá výstava, která je volným pokračováním 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).

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Od čtvrtka 1. července začínají dětem, žákům i studentům – letní prázdniny.
Přejeme jim krásné slunečné dny a spousty nových zážitků. Do školních lavic opět
usednou ve středu 1. září.

Prázdninový provoz mateřských škol
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.

Mateřská škola Na Vápence
Loučení se školním rokem 2020/2021
Letošní školní rok nám utekl daleko rychleji než ty předešlé. S některými dětmi jsme
se vídali v důsledku pandemie opravdu jen málo. Snažíme se to nyní vynahradit,
jak se dá. Děti měly připravený pestrý Mezinárodní den dětí, když plnily úkoly
a pomáhaly zvířátkům ze ZOO. Od každého si tak vysloužily do vlastnoručně
vyrobené truhličky hezké drobné odměny. Velké poděkování patří manželům
Fichtnerovým a firmě TFnet za bezplatné zapůjčení
skákacího „hradu“ na školní zahradu. Malí „klokani“ se
skvěle vydováděli a domů si kromě odměn odnesli hlavně
nevšední zážitek. Vydařil se nám i školní výlet na Zámek
Mnichovo Hradiště, po kterém nás provedla „opravdová
princezna“ a vyprávěla nám příběh o dvou zakletých
rytířích. Ve výtvarné dílničce si děti vyrobily papírové
divadélko a nakonec zhlédly netradičně zpracovanou
veselou pohádku o Zlatovlásce. Na zřícenině Zásadka pak
v roli detektivů vypátraly podle nalezených indicií, která ze
zde žijících pohádkových postav sebrala Bílé paní její závoj,
aby jí ho vrátily a ona se tak mohla dál spokojeně zjevovat
na hradbách hradu.
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Nyní nás čeká další loučení s předškoláky. Přestože je to loučení, bude hodně
veselo. To nás totiž dva dny ze školky nikdo nedostane. Konečně si také pozveme
do MŠ i rodiče a užijeme si společně jedno krásné soutěžní odpoledne, tentokrát
na téma „pravěk“. Děti složí „předškolní maturitu“, pošlou rodiče domů a program
pravěkých lovců bude pokračovat. Čeká nás pestrý program, vaření večeře na
ohýnku, večerní stezka odvahy a přespání ve spacáku ve „školkové jeskyni“. Ráno
se vydáme po stopách mamuta do skal v okolí Kalicha. Jako každý rok se budeme
s předškoláčky jen těžko loučit, ale tak už to prostě chodí. Je třeba se posunout
dál. Přejeme jim krásné prázdniny plné pohody a sluníčka a ve škole pak hodně
úspěchů, radosti z učení a ze všeho nově poznaného. Rodičům děkujeme za
spolupráci, přejeme pevné nervy a hodně trpělivosti při zvládnutí tak velké životní
změny, jakou zahájení školní docházky dítěte bezesporu je. No a my se zas budeme
těšit po prázdninách na shledání s ostatními dětmi a v září na nové přírůstky do
naší školkové rodiny. Všem rovněž přejeme krásné léto, plné skvělých zážitků
a dobrodružství.
Za sebe nemohu opomenout poděkovat za uplynulý, v mnohém hodně výjimečný
školní rok personálu mateřské školy. Často jsme byly nuceny řešit situace dosud
nepoznané a někdy i nepopulární, ale vše jsme nakonec zvládly a já věřím, že příští
školní rok už bude zase „krásně normální“.
S přáním nádherného léta všem
Jitka Jírová, ředitelka MŠ

Základní škola Pelechovská Železný Brod
Zpátky ve škole
Přišlo to, v co jsme pomalu přestávali věřit. Tento školní rok byl opravdu hodně
netypický. Čas společně strávený s dětmi ve třídách byl zanedbatelný v porovnání
s distanční výukou u PC. Návrat do tříd také nebyl vůbec jednoduchý. Střídavá
výuka, vládní informace poskytnuté na poslední chvíli, proškolování testujících,
nutnost testovaní a vedení jeho evidence, kontrola dodržování hygienických
opatření ve společných prostorách a mnoho dalších činností byly nakonec
odměněny pohledem do tříd plných žáků, což jsme považovali za „dar z nebes“.
Ne všichni však prožívají návrat do kolektivu s větším počtem lidí jednoduše,
přetrvávají u nich problémy psychické i fyzické.
Mnohá z těchto úskalí mohli rodiče i učitelé
prokonzultovat s odborníkem – lektorem Bc. Pavlem
Kalpakcisem, s nímž se setkali na dvou webinářích,
které jsme pro ně zajistili.
Nezapomněli jsme ani na důležitost pohybu dětí
venku. Uspořádali jsme, i když poněkud opožděně,
Den Země. Naši již tradiční pracovní akci s cílem
zkrášlit školu a její okolí. Byli jsme příjemně
překvapeni velkým pracovním nasazením žáků,
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kvalitně vykonanou prací a zvelebením zapomenutých koutů kolem školy. Přijďte
se podívat.
Máme velkou radost i z našich žáků devátého ročníku. Neměli to snadné a při
pro ně důležité životní zkoušce – přijímacím řízení, uspěli. Do dalšího života jim
přejeme hodně podobných úspěchů a pevně věříme, že se v životě uplatní.
Závěrem chceme poděkovat rodičům – za trpělivost, pomoc při společném
vzdělávání svých dětí a za pochopení, když nebylo vše podle jejich představ.
Věříme, že příští školní rok, ve kterém přivítáme 20 nových prvňáčků, bude
probíhat v běžném učebním procesu a budeme se setkávat na tradičních společných
akcích, které pro vás tak rádi připravujeme.
Všem přejeme krásné léto, pohodovou dovolenou, dětem prázdniny plné
slunečných dnů a nevšedních zážitků
Milan Hlubuček a Tomáš Hartl, vedení ZŠ Pelechovská

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod
Nanotechnologie a polymery v médiích
V úterý 8. června proběhlo oficiální zveřejnění nového nabízeného zaměření
školy v rámci oboru Aplikovaná chemie pod názvem Nanotechnologie a polymery.
Oficiální medializace se konala za účasti hejtmana Libereckého kraje, vedení firmy
Elmarco, vedení školy a novinářů z krajských deníků. Tuto zásadní událost vysílala
ČT a RTM. Tiskovou zprávu a více informací o novém perspektivním zaměření
naleznete na www.supss.cz.
Výňatek z tiskové zprávy: „Zaměření vzniklo jako odpověď na poptávku trhu práce.
Pokud odhlédneme od současné situace spojené s pandemií a zvýšenou poptávkou
po výrobě roušek, nanotechnologie vstupují do mnoha oblastí našeho života
a v důsledku toho firmy potřebují stále nové odborníky. Studenti nového zaměření
získají rozsáhlé znalosti ve všech oblastech moderní chemie, a navíc proniknou do
problematiky výroby polymerů a jejich uplatnění v nanotechnologiích.“

Maturitní zkoušky
Po neskutečně dlouhých peripetiích kolem řešení letošních maturit ze strany státu,
konečně máme odmaturováno. Testy, ústní zkoušky a praktické maturitní zkoušky
úspěšně složila drtivá většina letošních maturantů, kterým bylo slavnostně předáno
maturitní vysvědčení v městském divadle 30. června. Absolventi výtvarných
i technických oborů vyrážejí do světa za dalšími zkušenostmi, zážitky, prací
a vzděláním. Přejme maturantům zdraví a úspěch v jejich životech.

Oslavy 100 let sklářské školy 2020/2021
Po loňském nuceném přesunu oslavy 100. výročí sklářské školy z důvodu opatření
proti Covid-19 na rok letošní, proběhly oslavy v sobotu 19. června. V rámci oslav
došlo po slavnostním zahájení k svěcení knihy SKLO|STO|BROD, symbolickému
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vysazení pamětní lípy, zahájení výstavy SKLO|1920|2020, k výrobě 13. symbolické
krychle Stezky svobody ve školní huti a předvádění v dílnách a laboratořích.
Hudební program zajistila ZUŠ Železný Brod.

Kniha a mince o škole
Hlavní symbol oslav 100. výročí SUPŠS, 320 stránková kniha o naší škole,
SKLO|STO|BROD, byla vytištěna nákladem 1 500 kusů v tiskárně Typos v Plzni.
Knihu lze zakoupit v prodejně SUPŠS. Pamětní 200 Kč stříbrná mince školy, vydaná
loni k výročí školy Českou národní bankou v Praze, je více než rok v distribuci
u obchodníků s mincemi.

Velká výstava k výročí školy v Jablonci nad Nisou
V roce 2020 se nám podařilo uskutečnit velkou výroční výstavu SKLOLETÍ
v reprezentativním Kotěrově Muzeu východních Čech v Hradci Králové, která
představila především současnost školy žákovskými pracemi s malým ohlédnutím
do historie počátků školy. Repríza této výstavy se uskuteční v jablonecké galerii N
v termínu 1.–30. 9. 2021. Informace k vernisáži a pozvánku zveřejníme v příštím
čísle zpravodaje.

NAKAP LK II
S návratem našich studentů na konci května se otevřely dveře školy i pro
žáky základních škol a je opět možnost konat projektové dny, které naše škola
nabízí v rámci projektu NAKAP. Žáci 8. a 9. tříd mohou se svými učiteli strávit
několik hodin v laboratoři a chemii si takzvaně „osahat“. Měsíc červen je přímo
zahlcen třídami ZŠ z nejbližšího okolí. Další termíny nabízíme od září 2021 na
tel. č. 483 346 162, 602 185 806 nebo na sekretariat@supss.cz. Věříme, že některé
žáky chemie osloví natolik, že se rozhodnou přijít k nám studovat.

ŠABLONY II
Pandemie nám přerušila aktivity projektu Šablony II, kterých se účastní žáci naší
školy a hlavně pedagogové. V současnosti postupně realizujeme další klíčové
aktivity jako další vzdělání pedagogických pracovníků. Pedagogové absolvovali
školení v počítačové, čtenářské a matematické gramotnosti. Dále pracujeme na
sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím
vzájemných návštěv, CLIL ve výuce v SŠ, stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro
SŠ), projektový den mimo školu. Na Domově mládeže se realizuje Klub pro žáky
DM a doučování žáků DM ohrožených školním neúspěchem.

LSD | Skleněné městečko | Křišťálové Údolí
Dalším programem letošního podzimu je tradiční Letní sklářská dílna (LSD) ve
spolupráci s městským muzeem v týdnu 6.–10. 9 a především Skleněné městečko
s termínem konání 18.–19. 9. 2021. Následovat bude i významná participace
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školy na krajském Křišťálovém údolí v říjnu 2021. Na všech akcích pro veřejnost
plánujeme tradiční předvádění řemesel s žáky na jednotlivých dílnách a ukázky
v laboratořích.
za SUPŠS Mgr. A. Jan Hásek
RNDr. Martin Smola a Ing. Vladimíra Bártlová

Školní výstava k oslavě výročí – Výstava skla 1920–2020 (1. 7.–21. 8. 2021)
100. výročí založení sklářské školy bude veřejnosti připomenuto i v rámci
letošní letní výstavy skla, která se tradičně koná v budově školy. Sklářská škola
ve spolupráci s železnobrodským městským muzeem připravila retrospektivní
výstavu skla zahrnující práce žáků v rozmezí let 1920–2020. Organizátoři výstavy
čelili složitému výběru z obrovského množství vynikajících děl uchovávaných ve
školním depozitáři a zároveň omezenému prostoru definovaným výstavním sálem
a počtem vitrín. Reprezentativní výběr vystavených prací ilustruje celé století
a zahrnuje ukázky od nejstarších děl až po současnost. Návštěvníci mohou sledovat
proměny uměleckého skla i estetického vkusu, seznámit se s pestrou škálou
skleněných tvarů, barev, sklářských technologií a uměleckořemeslných technik.
Mezi vystavenými pracemi jsou i poprvé prezentované, pozoruhodné umělecké
prvotiny dnes velmi známých sklářských osobností.
Tradiční letní prázdninová výstava, jejíž vernisáž proběhla v rámci programu
oslavy již 19. června a návštěvníkům bude k dispozici od úterý do soboty v čase
10–17 hodin od 1. 7. do 21. 8. 2021.
Martin Hlubuček

AKTIVITY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Svč Mozaika Železný Brod
Od 10. května je naše středisko opět v plném provozu. Znovu fungují skoro všechny
kroužky s trochu menší účastí dětí než na počátku. Hned po obnovení provozu
jsme uspořádali akci Probouzení skřítků. Počasí moc nepřálo, tak jsme měli obavy,
zda někdo přijde. Nakonec vše dobře dopadlo a stezkou si prošlo asi 60 účastníků.
Na konci jsme tradičně opékali vuřty a všichni byli velice spokojeni.
V květnu se již mohly pořádat venkovní akce pro větší počet lidí. Využili jsme
prostory nově zrekonstruované zahrady a uspořádali
odpolední akce pro družiny na téma „Eko zahrada“
a akci pro školku „Staráme se o včelky“. V úterý
8. června jsme vyrazili s našimi nejmenšími, kteří
navštěvují klub Klubko, na výlet za zvířátky do
ZOO Liberec. Počasí nám přálo, děti si užily cestu
vlakem i zvířátka a vracely se domů sice unavené,
ale spokojené.
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AKTIVITY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ
Dne 30. 6. proběhl výlet na ukončení školního roku pro všechny děti, které
navštěvují naše zájmové kroužky. Navštívili jsme zříceninu hradu Zvířetice,
Hrnčířský dvůr a Zahradní železnici Podhradí.
Lenka Cincibusová

Letní tábory pro děti
Pokud byste na poslední chvíli zjistili, že pro své dítě nemáte vhodný program na
prázdniny – využijte naší nabídky táborů.
Příměstské:
12.–16. 7., 19.–23. 7., 9.–13. 8. a 16.–20. 8. Mozaika (1 200 Kč)
12.–16. 7. Skalní (2 500 Kč)
26.–30. 7. In-line (2 600 Kč) a Taneční (1 500 Kč)
Pobytové:
11.–24 .7. Automodelářský v Novém Městě pod Smrkem (7 100 Kč)
18.–24. 7. Výtvarný (2 200 Kč)
1.–7. 8. Extrém (3 100 Kč)
2.–7. 8. a 9.–14. 8. Jezdecký (3 300 Kč)

Nabídka zájmové činnosti na školní rok 2021/2022
Sportovní
Zumba 600 Kč
Sportovní hry 800 Kč
Horolezecký 1 400 Kč
Moderní tanec 600 Kč
Orientální tanec 600 Kč
Street dance 800 Kč
Cvičení s Lenkou 600 Kč
Jezdectví 2 200 Kč
Výtvarné
Výtvarný 800 Kč
Keramika 1 000 Kč
Keramika pokročilí 1 200 Kč
Hand made 800 Kč
Sklářský 800 Kč
Šikovné ruce 800 Kč
Scrapbooking 1 000 Kč
Výtvarný ateliér 1 000 Kč
Technické
Automodelářský 1 000 Kč
Řezbáři 600 Kč
Železniční modeláři 600 Kč
3D tisk 1 000 Kč

Přírodovědné
Rybářský 600 Kč
EKO 800 Kč
Včelařský 600 Kč
Zahradnický 600 Kč
Jak chutná příroda 600 Kč
Bylinky od A do Z 600 Kč
Alík 1 000 Kč
Jazykové
Angličtina 1 000 Kč
Angličtina pro nejmenší 1 000 Kč
Ostatní
Vaření 600 Kč
Divadelní 800 Kč
Loutkařský 600 Kč
Djembe bubny 800 Kč
Trampská kytara 1 200 Kč
Geocaching 800 Kč
Deskové hry 600 Kč
Dračí doupě 1 000 Kč
Ukulele 1 200 Kč
Peče celá Mozaika 600 Kč
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Přihlášku do zájmového kroužku odevzdejte nejpozději do 30. září 2021 v SVČ
Mozaika. Platbu za zájmový kroužek je nutné uhradit do 15. října přímo v kanceláři
nebo na bankovní účet 992468369/0800. Variabilní symbol je datum narození
dítěte. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte a název kroužku. Pokud je
cena kroužku 1 000 Kč a vyšší, lze ji rozdělit na dvě platby, přičemž druhá platba
musí být uhrazena do 31. ledna. Účastníkem kroužku se dítě stává až po odevzdání
řádně vyplněné přihlášky a zaplacení účastnického poplatku. Kroužky začínají
svoji činnost v týdnu od 27. 9. 2021 a končí v týdnu od 13. 6. 2021 (pokud není
uvedeno jinak).
Podrobné informace na www.mozaikazb.cz, mob: 778 494 827, ddm.zb@seznam.cz.
Krásné léto přeje za kolektiv SVČ Mozaika Jitka Šírová

Spolek zdravotně postižených železnobrodska
Vážení členové našeho spolku!
Od září chceme obnovit naši činnost v plném rozsahu, to znamená, že bude
úřední den, klub ručních prací (každé pondělí) a klub ONKO-DIA. Vše bude
upřesněno ve zpravodaji a ve vývěsce na tržnici.
Dne 21. 7. pořádáme jednodenní zájezd do Pardubic. Cena za dopravu 260 Kč,
odjezd od sokolovny v Železném Brodě v 7.30 hodin (čekáme na spoje). Navštívíme
zámek – expozice muzea a zajistíme exkurzi městem „Po stopách Pernštejnů“.
Vedoucí zájezdu a přihlášky přijímá od 1. 7. M. Minářová. Respirátory jsou nutné.
Ve středu 11. 8. bude jednodenní výlet do Krkonoš – Zlaté návrší. Cena za dopravu
160 Kč. Přihlášky přijímá od 1. 7. a vedoucí zájezdu je V. Petružálková.
Připomínáme, že 9. 8. se v klubovně na Poříčí od 13 hodin vybírá doplatek zájezdu
do Chorvatska 3 790 Kč a případné pojištění.
Na 30. 8. je plánována schůzka účastníků zájezdu do Chorvatska od 13 hodin
v klubovně na Poříčí (důležité informace).
Žádáme všechny účastníky ozdravného
pobytu v Chorvatsku, aby sledovali
aktuální informace o situaci, zejména
informace o podmínkách vstupu do
Chorvatska a řídili se jimi.
Sledujte i nadále vývěsku na tržnici, kde
budou vždy aktuální informace.
Krásné léto za výbor přeje M. Minářová
Kontakty: neslysicizb@post.cz, szdpzb@seznam.cz, J. Brynda: 720 382 233,
M. Paldusová: 724 462 219, V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová:
724 531 270, M. Flajšmanová: 721 861 515
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	Český červený kříž – místní skupina Železný Brod
Antigenní testování v Železném Brodě a okolí
I v měsíci květnu jsme pokračovali s antigenním testováním pro
veřejnost. V termínu 1.–31. 5. 2021 jsme v Železném Brodě v knihovně
a pomocí mobilního týmu v okolních obcích otestovali 1 694 osob a pouze jedna
osoba z testovaných byla pozitivní. To je samozřejmě pro nás velice dobrá zpráva,
protože pozitivní případy v našem městě klesají, a proto se můžeme začít vracet
k normálu.
Testování v knihovně pokračuje prázdninovým režimem, a to každý čtvrtek od
13 do 17 hodin abychom vyšli vstříc všem, kdo chtějí odjet na víkendové radovánky.
V případě většího zájmu budeme prodlužovat.
Pokud bude třeba otestovat větší skupinu 20ti a více osob, není problém za vámi
dojet.
Pro objednání na testy můžete využít odkaz na www.cck-zeleznybrod.cz nebo tel.
č.: 483 333 948 a 739 051 011. Upozorňujeme na to, že objednání na testy je nutné!
Více se o naší činnosti dozvíte také na našich webových stránkách.
Krásné a klidné prožití letních prázdnin vám za MS ČČK Železný Brod přeje
Ludmila Fidlerová, mob.: 739 051 011

Ochranovský sbor při Čce Železný Brod – Jednota Bratrská
Husův den
Na neděli 4. července připravujeme v Železném Brodě Husův den. Dopolední
shromáždění začíná v 9.30 hodin ve velkém sále kaple Jednoty bratrské na Brodci.
Bohoslužby bude sloužit pan Pavel Kameník.
Odpolední shromáždění na Kalichu u Besedic začíná v 15 hodin. Biblickým úvodem
poslouží Svetozár Slavka a přednášku na téma „Pravda vás osvobodí – Husův zápas
o pravdu a svobodu“ vám zprostředkuje pan Václav Hurt – evangelický farář
v Litomyšli. Pokud bude pršet i odpolední shromáždění se uskuteční ve velkém
sále kaple Jednoty bratrské na Brodci.
Srdečně vás zveme na tato setkání.
Marcela Pallová, kurátorka

Skautské středisko údolí železný brod
Ohlédnutí za skautskou činností
Podobně jako loni ve stejnou dobu, tedy zhruba od poloviny května, byly znovu
povolené schůzky s dětmi. Krom dodržování hygienických opatření, rozestupů
a roušek bylo navíc nutné vedoucí i děti testovat, pokud se nemohli prokázat
platným negativním testem z práce anebo školy. Ale ani tato omezení nás
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neodradila, na louce u klubovny jsme postavili velký husky stan, který posloužil
jako testovací místo. Velkou oporou nám byl opět ČČK Železný Brod, jehož
pracovnice Lída Fidlerová poskytla proškolení vedoucích a také sadu antigenních
testů. Moc děkujeme!
Pauza byla větší než v roce 2020, schůzky s dětmi jsme ukončili po měsíci
skautování začátkem října 2020 a s malou výjimkou před Vánoci jsme se s dětmi
viděli až nyní v květnu 2021. I když jsme se snažili být s dětmi i rodiči v kontaktu,
obavy zda se nám naši skautíci vrátí, jsme přeci jen nějaké měli. První schůzky
dopadly moc dobře, přišli i noví zájemci a do konce června jsme mohli uskutečnit
ještě alespoň pět schůzek. Vedoucí všech oddílů se snažili zabavit děti hlavně tak,
aby mohly vybít přebytečnou energii, pobývali jsme hodně venku, hráli pohybové
hry, softbal, jezdili na lodích, navštívili horolezeckou stěnu a jeli na koloběžkách
kolem Malé Skály.
Kromě hraní jsme také potřebovali dokončit některé práce, které jsme na jaře
dělali pouze individuálně. Bylo především nutné posekat a shrabat trávu u klubovny
v Údolí v Železném Brodě i u nové loděnice ve Splzově, natřít nové podsady ke
stanům a douklidit nově upravené sociální zařízení. Na střediskové radě jsme se
také dohodli, že zorganizujeme oškrábání a nátěr zábradlí podél Žernovníku.
Dalším okruhem činností je práce administrativní – shromáždění dokumentů
potřebných k táborům (přihlášky a další nutná potvrzení), kontrola došlých plateb,
hlášenky na tábor, informace rodičům. Následné vymýšlení programu, chodu
tábora, jídelníčku…
Vodní oddíl Ledňáček plánuje v létě 2022 místo táboření plavbu na lodi La Grace,
což je replika brigy z 18. století. Akce to bude náročná na plánování, organizaci
i financování, proto jsme se zájemci z řad skautů i jejich rodičů uspořádali besedu
s promítáním a vyprávěním účastníků dřívějších plaveb. Své prostory u koupaliště,
promítání fotek na plátno spolu s vypravováním zprostředkoval a věříme, že
i autobusovou dopravu nám pomůže zajistit pan Jiří Novotný. Za to mu patří náš
velký dík. Besedou byli všichni uchváceni a věříme, že za rok vyplujeme!
Závěrem zbývá už jen dodat, že se všichni těšíme, až budou přípravné práce za
námi a my budeme moci s dětmi strávit nezapomenutelné chvíle na skautských
táborech – na Měsíční louce v Holanech se vydají do skautské minulosti po stopách
zakladatele A. B. Svojsíka pěší skauti a do doby Vikingů na louce u říčky Vošmendy
blízko obce Bozkov vpluje na konci prázdnin vodní oddíl Ledňáčků.
Všem krásné léto prožité ve zdraví, odpočinku a klidu za celé naše skautské
středisko přeje
Hanka Kleinová-Bronťa

Rodinné centrum Andílek
sídlo: ul. Poštovní 404, 1. patro – nad Českou poštou, vchod ze dvora
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RC Andílek bude v letních měsících uzavřen! V případě zájmu nás neváhejte
kontaktovat, rádi vám centrum otevřeme. Těšit se na vás budeme opět po
prázdninách v našich pravidelných herničkách s programem.

Předškolička od září 2021
Máte doma dítko, které se nudí, potřebuje kolektiv a nové nápady, které vám
už dochází? Ve školce na vás nezbylo místo anebo ještě nechcete každodenní
docházku? Právě pro vaše děti jsme připravili kurzy předškoličky.
Budeme si hrát, cvičit, kreslit, zpívat, tvořit, učit se a poznávat nové věci. Určitě
spolu zažijeme spoustu legrace. Děti se naučí pracovat, spolupracovat a prosazovat
v kolektivu ostatních dětí a trávit čas bez maminky. Do programu, který je sestaven
tak, aby podpořil psychomotorický a psychologický vývoj dítěte, je zařazena výuka
a pohyb venku a občasná exkurze do místních školek. Předškolička, kterou vedou
tety s profesní certifikací chůvy, slouží jako přípravka pro každodenní docházku
do školky. Předškolička bude každé úterý a pátek od 8 do 12 hodin. Pro nástup je
nutné potvrzení bezinfekčnosti a čestné prohlášení (Covid-19).

Letní akce
Příměstský tábor s Andílkem (26.–30. 7. 2021)
Je vhodný pro děti ve věku 3–6 let. Každý den od 8 do 16 hodin budeme tvořit,
zpívat, hrát si, poznávat, objevovat, soutěžit, výletovat do přírody, hrát si na Bělišti
a zažijeme velké dobrodružství. Cena: 1 800 Kč (zahrnuje program, 2× svačina,
oběd, pitný režim).
Pohádkové letní herničky na Bělišti (červenec–srpen: úterý a čtvrtek)
Pravidelně od 9 do 12 hodin budeme mít pro děti ve věku do 6 let připravenou
venkovní pohádkovou herničku. Každý týden se můžete těšit na pohádkovou
dvojici, která vás provede celým dopolednem i s úvodní pohádkou. Vstupné: 40 Kč
(dospělí).
Noční stezka za hvězdami (termín upřesníme, od 21 hodin)
Vydejte se s námi od silnice pod kostelíkem Na Poušti na další strašidelnou stezku
za hvězdami. Na cestě, kterou zakončíme na hvězdárně, na vás bude čekat spousta
strašidel. Vstupné: 50 Kč (dítě) – zahrnuje: diplom, malou odměnu a prohlídku
hvězdárny. Stezka vhodná pro děti od 5 let v doprovodu rodičů.
Na měsíc září připravujeme Jablečnou slavnost, která se uskuteční ve stejném
termínu jako městská sklářská slavnost Skleněné městečko (18.–19. 9. 2021).
Přejeme vám krásné léto plné sluníčka!

Helena Simmová
Více informací na www.centrum-andilek.cz, info@centrum-andilek.cz,
h.simmova@centrum-andilek.cz, mob.: 774 608 874.
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Kamenický klub mládeže Horská Kamenice
Srdečně zveme děti i dospělé na Kamenický speed badmintonový turnaj, který se
uskuteční 14. srpna. Zápis hráčů bude probíhat od 10 hodin na hřišti v Horské Kamenici.
Startovné: 50 Kč děti a dospělí (od 15 let) 100 Kč. Týmy mohou tvořit: smíšené páry – děti
(dospělý + dítě), dospělé páry (žena + muž). Krásné výhry a bohaté občerstvení zajištěno.
Těšíme se na vás pod heslem: „Pohyb je to, co potřebujeme. Naše pravidla jsou
pro každého“. Více info na Fb/KKM.
Jarmila Koňáková

SPORT
Fitstudio sportovních aktivit Jany Boučkové Železný Brod
Informace o plánovaných příměstských táborech
Příměstské tábory se uskuteční v termínech: 5.–9. 7., 12.–16. 7. a 9.–13. 8. 2021.
Cena je 2 000 Kč. V programu se děti mohou těšit na sportovní aktivity, výlety
a jízdu na koloběžkách.
Více informací na www.fitstudio.cz nebo e-mail: fitstudiojbouckove@gmail.com.

Nábor do všech skupin FSArodiny
Pro všechny naše skupiny (sportovní aerobik, fitness, HIP HOP, gymnastická
přípravka, sportmanie, taneční průprava, zumba) vyhlašujeme nábor nových
členů. V týdnu od 21. 6. máme otevřené veškeré hodiny v Železném Brodě
i v Semilech. Můžete se přijít s dětmi podívat, nechat děti zacvičit a od září se přidat!
Naše činnost je rozmanitá, máme závodníky v profi sekci, sport pro radost v hobby
sekci, podporujeme sportovní všestrannost u dětí i dospělých. Přijďte se podívat
a probrat s námi vaše možnosti i o letních prázdninách.
Mirka Vostrá
Fitstudio Sportovních Aktivit, Záškolí 195, Železný Brod, mob.: 602 204 658,
fitstudiojbouckove@gmail.com, www.fitstudio.cz

Sdh Horská Kamenice
Srdečně vás zveme na Loučení s létem do naší obce Horská Kamenice. Na hřišti
u hasičské zbrojnice v sobotu 28. srpna od 14 hodin k poslechu i tanci zahrají
Kapelníci a hudební skupina Adaptace.
K občerstvení bude připravena vepřová pečeně na grilu, grilované uzenky, halušky
a další pochutiny. Vstupné: 50 Kč pro dospělé, děti zdarma.
za SDH Horská Kamenice se na vaši účast těší
Jaroslav Kovář
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Vyhlášení soutěže a další MAPí pomůcky

Začíná léto a my bychom ještě rádi shrnuli konec školního roku, který byl spojený
hlavně s vyhlášením úspěšné soutěže Fantazie s MASkou. Výtvarné soutěže se
zúčastnilo téměř 300 dětí a rozdáno bylo více než 5 000 hlasů. Jsme moc pyšní na
to, že celá soutěž tolik zaujala.
První kolo hlasování proběhlo veřejně online na www.fantaziesmaskou.cz a druhé
kolo, do kterého postoupil užší výběr obrázků s nejvyšším počtem hlasů, proběhlo
hlasováním odbornou porotou na výjezdní konferenci ředitelů škol 10. června
v Harrachově. Vyhlášení vítězů se konalo v rámci Pohádkové cesty za Večerníčkem
v sobotu 26. 6. 2021 v Železném Brodě a odměněny byly vždy tři nejlepší obrázky
z každé kategorie. Vítězům ještě jednou gratulujeme. Jména vítězů byla uveřejněna
na našem FCB a www.mas-achat.cz. Zásluhou všech
zúčastněných se můžete těšit na podobné soutěže i do
budoucna.
Naši příznivci si také vzpomenou na „Mapí kabinet“.
Předávání pomůcek ( jinak také materiální podpora
ředitelů mateřských a základních škol a zástupců
zájmových organizací) se uskutečnilo v srpnu loňského
roku. V dubnu tohoto roku jsme ještě Mapí kabinet
doplňovali o další pomůcky. Rozdaly se laminovačky
včetně fólií, řezačky papírů a stroje na kroužkovou
vazbu dokumentů včetně příslušenství, tiskárny
s barvami a papíry a ALBI tužky včetně knih, malá
úložiště. Jak základní, tak mateřské školy i ZUŠ a SVČ
z ORP Železný Brod tyto pomůcky, které jim usnadní
práci, ocenily.
Rádi bychom vám popřáli krásné léto a těšíme se na
vás opět po letních prázdninách.
Jitka Lakatošová, vedoucí projektového týmu / projektový manažer

Inzerce

Čištění Pospíšil

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

725 852 868, www.cistenipospisil.cz
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inzerce

Společnost

Bernat Mounting a. s.

výrobce okenního a dveřního kování
s provozovnou v Železném Brodě

hledá kolegy a kolegyně
na pozici výrobní dělník
bližší informace
483 390 083
e-mail: info@bernat.cz
www.bernat.cz

o
t
é
L

ště
i
ř
h
ké lezný Brod
s
č
i
s
Že
ha

n
hodi e (ČR 2016)
c
en
akce
kin zdniny v Prov
r
í
t
n
a
t
é
e
á
. 8. L ČR 2020) a Pr enalinovíška z Prahy
2
1
odin
a
h
(
ř
r
.
c
T
8
ě
d
f
7
v
1
e
a
.
s
á
8
d
Jo
a
rásn
est o
í je k
avní parku je pan
F
b
r
á
i
Štěst
Z
A
.
una
pen
ího l
18. 7
n
12.– ovatel zábavn rodský Oe Kontrol
hodi
oz
b
6
uiz
o
r
1
K
n
Prov
,
z
od
E2
odin
kou Košťálova
. Želeg, DWTK, W
h
v
7
o
.
8
h
3
1
2
d
ec
ka z
. Kin
: F. A
ava o
ní s dod a Táboran
b
e
hrají
á
z
z
e
í
Br
. Pos
ezný
nečn
a
t
29. 7 roďanka Žel
a
rt
:B
onceays a další
hrají
k
í
n
Let
, Alw
6. 8. aleš, Voliéra
21
o od

:F
hrají

sné

a krá

í
tven
s
r
e
Obč
no
jiště
a
z
í
s
poča
od
ný
Želez
ěsto
M
á
d
Pořá

Br

