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Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,

ve chvílích, kdy čtete tyto řádky, máme již všichni nějakou zkušenost s tím, jak rekonstrukce 
hlavního mostu přes řeku Jizeru ovlivňuje život našeho města. Pochopitelně jsme se mu-
seli všichni nějakým způsobem uskrovnit, takříkajíc zatnout zuby a snášet určité nepohodlí, 
které stavba s sebou nese. Za to patří všem občanům Železného Brodu neoddiskutovatelná 
pochvala.
Pochopitelně jsou lidé, kteří nás před započetím rekonstrukce žádali nebo navrhovali, aby-
chom rekonstrukci v součinnosti s krajským úřadem zastavili a odložili (připomínáme, že 
oprava mostu je krajskou stavbou, nikoli stavbou městskou). Těch lidí je málo a jejich po-
hnutky se i dají chápat – jistý strach ze zmíněného nepohodlí nebo třeba praktická či virtu-
ální zkušenost s většími stavbami na území našeho státu.  Ale bylo by dobré tuto opravu 
zastavit, případně odložit?
Podívejme se kromě jiného na otázku financování této stavby. Česká republika nyní dočer-
pává peníze z Evropské unie za programovací období 2007–2013. Libereckému kraji se 
podařilo získat na rekonstrukci našeho mostu finance z prostředků EU, které budou tvořit 
podstatnou část platby, pouze menší část bude hrazena z prostředků ČR. Odložením opravy 
by Liberecký kraj finance z EU přesunul na jinou stavbu v kraji nebo by o ně přišel. Počkat 
na další programovací období 2014–2020 by v současné situaci rovněž nebylo dobré, neboť 
Česká republika zatím nemůže čerpat peníze z evropských fondů pro toto období, jelikož 
nestačila splnit některé požadavky Evropské unie. Z toho důvodu nejsou doposud vypsány 
jednotlivé výzvy pro dopravní stavby. Kdy tak bude, nikdo neví. Současně se hodně mluví 
o tom, že podíl na jednotlivých platbách ze strany Evropské unie bude menší než v minu-
losti, více se budou muset podílet státní prostředky. Mimo jiné, z podobných důvodů, které 
vedou Liberecký kraj k opravě našeho mostu, přistupují také České dráhy k rekonstrukci 
tratě v úseku Stará Paka–Turnov, takže od 15. července zde budeme mít i výluku na této 
frekventované trati.
Přejeme si, aby rekonstrukce mostu neparalyzovala život ve městě. Těší nás, že řada 
občanů, firem nebo spolků i v obtížných podmínkách pracuje a vyvíjí činnost jako by šlo 
o normální situaci. Ještě jednou je potřeba všem poděkovat a „za odměnu pro vás“ si také 
přejeme, aby pro duben tak typické „aprílové“ počasí vás moc netrápilo příliš studenými dny 
nebo dokonce ještě sněhem.
Mějte se hezky. 

Mgr. Ivan Mališ
místostarosta

Mgr. František Lufinka
starosta
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Usnesení Rady města Železný Brod 
z 6. schůze konané dne 16. 2. 2015

Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 
schvaluje, že místostarosta města a členové zastupitelstva města, pověřeni k přijímání pro-
hlášení o uzavření manželství, mohou při občanských obřadech užívat závěsný odznak
bere na vědomí výsledek inventarizace majetku města za rok 2014
schvaluje odkoupení vybavení kuchyně v restauraci č. p. 500 v Masarykově ulici v Želez-
ném Brodě od současného nájemce pana Morce za cenu 95 040 Kč dle ocenění znaleckým 
posudkem
schvaluje uzavření kupní smlouvy a smlouvy o započtení – zápočet vzájemné pohledávky 
prodávajícího z titulu této smlouvy proti části pohledávky kupujícího z titulu dohody o splát-
kách
revokuje usnesení č. 306/14rm ze dne 30. 7. 2014 a schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o zho-
tovení stavby na plnění veřejné zakázky „Terminál Železný Brod – 1. etapa“ se společností  
SYNER s. r. o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec IV – Perštýn, IČ: 48292516, 
kterým se mění dílčí termín dokončení stavby stavebních objektů z důvodu posunutí předání 
staveniště a změn projektu zakládání komunikací a objektů a stanovuje se výše sankce za 
nesplnění termínu dle smlouvy za 6 dnů 
souhlasí s pokácením sedmi lip a dvou cypřišků na hřbitově v Železném Brodě a ukládá 
odboru ÚPaRR ve spolupráci s p. Františkem Bartůňkem zpracovat návrh nové výsadby  
a jeho projednání s příslušnými dotčenými správními orgány
souhlasí s pokácením 19 stromů mezi areálem Technických služeb Města Železný Brod  
a Sběrným dvorem
schvaluje návrh plánu oprav a investic Bytového podniku na období 2015–2018 s předlo-
ženými úpravami
schvaluje „Smlouvu o poskytování právních služeb pro Bytový podnik na období 2015“
bere na vědomí zápisy z jednání kulturně-společenské komise dne 21. 1. 2015 a 5. 2. 2015
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 12 000 Kč Studiu Hamlet Železný Brod, z. s., ná-
městí 3. května 1, Železný Brod, IČ: 03641228, na Pohárek SČDO v rámci divadelní přehlíd-
ky Brodská pavučina; příspěvek bude poskytnut z fondu kulturně-společenské komise
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 7 000 Kč Mgr. Ladislavu Ouhrabkovi, Železný Brod, 
na pořádání akce Witchfest 3.0 dne 25. 4. 2015 v Jirkově; příspěvek bude poskytnut z fondu 
kulturně-společenské komise
neschvaluje poskytnutí příspěvku Okresnímu mysliveckému spolku Jablonec nad Nisou, 
Poštovní 3, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 67777201, na pořádání chovatelské přehlídky 
ve Smržovce
schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku pč. 74/1 v k. ú. Bzí u Železné-
ho Brodu, která byla uzavřena mezi Městem Železný Brod a panem Jaroslavem Loudou za 
účelem sekání trávy a sušení sena, dohodou k 28. 2. 2015
schvaluje záměr pachtu pozemku pč. 74/1 – trvalý travní porost o celkové výměře 2 212 m² 
v k. ú. Bzí u Železného Brodu, za účelem sekání trávy a sušení sena
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schvaluje pronájem prostoru k podnikání v budově s čp. 500 – ul. Masarykova, která je 
součástí pozemku pč. 785 v k. ú. Železný Brod za účelem pořádání prodejních akcí pro 
veřejnost, pro 1. pololetí roku 2015, firmě S-TEXTIL s. r. o., Budyšínská 381/26, Praha 8,
IČ: 27645657, výše nájemného je stanovena na 500 Kč za hodinu
schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi Městem Že-
lezný Brod a firmou S-TEXTIL s. r. o., Budyšínská 381/26, Praha 8, IČ: 27645657
schvaluje pacht zemědělských pozemků pč. 786/5 – trvalý travní porost o výměře 1882 m², 
pč. 786/7 – trvalý travní porost o výměře 503 m², pč.786/32 – trvalý travní porost o výměře 
580 m², pč. 786/33 – trvalý travní porost o výměře 676 m², pč. 786/34 – trvalý travní porost 
o výměře 775 m², vše v k. ú. Střevelná panu Janu Feixovi, Držkov, IČ: 72555190 za cenu 
100 Kč za rok
schvaluje uzavření pachtovní smlouvy mezi Městem Železný Brod a panem Janem Feixem, 
Držkov, IČ: 72555190
schvaluje zřízení služebnosti na pozemcích pč. 470/2, 471, 791/1, 3270/1, 3271, 3312, vše 
v k. ú. Železný Brod spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního ko-
munikačního vedení a provádět úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkon-
nosti pro firmu O2 Czech Republic a.s., DIČ: CZ60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4
schvaluje uzavření smlouvy Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti mezi Městem Železný 
Brod, IČ: 00262633, náměstí 3. května 1, Železný Brod a firmou O2 Czech Republic a. s., Za
Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, DIČ: CZ60193336, zastoupena společností ŠINDY a. s.,  
5. května 16, Dolní Břežany, která je zastoupena Janou Holubovou, Jeronýmova 104/11, 
Liberec
schvaluje pronájem prostoru pro podnikání, bez stávajícího vnitřního vybavení restau-
race, o celkové výměře 163 m² v budově s čp. 357 – Masarykova ulice, Železný Brod, 
která je součástí pozemku pč. 769/1 v k. ú. Železný Brod firmě  ABUNDANTA BLESS
s. r. o., IČ: 28949706, se sídlem Praha 9 – Dolní Měcholupy, V osikách 521/22 za cenu  
1 100 Kč/m²/rok + 2 200 záloha na vodné, tj. 17 142 Kč měsíčně za podmínky, že budou 
uhrazeny všechny závazky vůči Městu Železný Brod
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostor pro podnikání, bez stávajícího vnitřního 
vybavení restaurace, o celkové výměře 163 m² v budově s čp. 357 – Masarykova ulice, Že-
lezný Brod, která je součástí pozemku pč. 769/1 v k. ú. Železný Brod mezi Městem Železný 
Brod, sídlo náměstí 3. května 1, Železný Brod, IČ: 00262633 a ABUNDANTA BLESS s. r. o.,  
IČ: 8949706, se sídlem Praha 9 – Dolní Měcholupy, V osikách 521/22, za podmínky, že bu-
dou uhrazeny všechny závazky vůči Městu Železný Brod
schvaluje prominutí 50 % dlužného penále za byt v ulici Stavbařů 329, Železný Brod paní 
T. D., trvale bytem tamtéž
nesouhlasí se zaevidováním pana T. K., bytem Jablonec nad Nisou jako spolubydlící osoby 
bytu č. 22, Jiráskovo nábřeží 714, Železný Brod
bere na vědomí zprávu bytové komise z výběrového řízení na obsazení nabízených měst-
ských bytů dne 9. 2. 2015
schvaluje přidělení bytu č. 22 o velikosti 1+1, Jiráskovo nábřeží 712, Železný Brod, paní  
J. T., trvale bytem Železný Brod, nájemné je stanoveno na 55,50 Kč/m². Náhradníkem je pan 
J. K., Železný Brod s výší nájmu 53 Kč
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schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 1+1, Husova 590, Železný Brod, paní D. D., trvale 
bytem Železný Brod, nájemné je stanoveno na 52 Kč/m²
schvaluje přidělení bytu č. 74 o velikosti 1+2 Na Vápence 755, Železný Brod, paní Z. M., 
trvale bytem Železný Brod, nájemné je stanoveno na 60 Kč/m2

schvaluje přidělení bytu č. 6 o velikosti 1+3, Vaněčkova 408, Železný Brod, paní L. R., trvale 
bytem Železný Brod, nájemné je stanoveno na 52 Kč/m². Náhradníkem je pan V. A., Železný 
Brod s výší nájmu 51,10 Kč
schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+3, Na Vápence 768, Železný Brod, paní M. R., 
trvale bytem Železný Brod, nájemné je stanoveno na 86 Kč/m². Náhradníkem je pan K. V., 
Železný Brod s výší nájmu 65 Kč
bere na vědomí zápis z 1. jednání hospodářské komise ze dne 4. 2. 2015
souhlasí s umístěním sídla spolku Sportovní klub Jirkov, Jirkov 15, 468 22 Železný Brod, 
IČ: 26598361 na adrese Železný Brod, Jirkov 75
schvaluje záměr pronájmu pozemků pč. 443/1, 443/2, 444, 776, 807/1, 809/1, 810/1, 810/3, 
3269/1, 3269/2, 3280, 3335/1, vše v k. ú. Železný Brod, za účelem zřízení staveniště
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10 000 Kč Střední uměleckoprůmyslové škole sklář-
ské v Železném Brodě, Smetanovo zátiší 470, Železný Brod, IČ: 60252766 na Masopust, 
který se uskuteční dne 17. 2. 2015; příspěvek bude poskytnut z fondu kulturně-společenské 
komise
schvaluje dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na stavbu „Terminál Železný 
Brod – 1. etapa“ s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod, Pražská 320/8,  
500 04 Hradec Králové, IČ: 75082721, kterým se upravuje termín ukončení projektu na  
31. 1. 2015
souhlasí s poskytnutím Železnobrodského zpravodaje pro příspěvky Krajského úřadu za 
smluvních podmínek

Technické služby informují, že dne 16. února 2015 proběhla na Městské čerpací stanici, Příkrá 
140, kontrola České obchodní inspekce. Byly odebrány vzorky pohonných hmot, a to Nafta 
motorová a BA 95 Super. Oba tyto výrobky splnily požadavky stanovené zvláštními předpisy.  
Protokol o kontrole je k nahlédnutí na http://www.tszb.cz. 

Ivo Havlíček

Kontrola na Městské čerpací stanici

Hřbitov v Železném Brodě byl podle dostupných dokumentů vždy poměrně hustě ozeleněn  
a také dnes dominantu hřbitova tvoří stromořadí podél hlavní cesty od vstupní brány. Bohu-
žel stromy jsou v současné době přerostlé a kořenovým systémem zasahují pod náhrobky  
a často dochází k jejich posunutí a hrozí i jejich možné vyvrácení a poničení.

 Z odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Obnova zeleně na hřbitově v Železném Brodě
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Město si zadalo již v roce 2010 
studii nového ozelenění hřbitova, 
ale návrh byl později zamítnut. 
Důvodem bylo nadměrné množ-
ství navržených stromů, což by 
výhledově způsobilo opakování 
dnešních problémů. V mezidobí 
ale začaly přerostlé tůje ve spod-
ní části hřbitova vyvracet opěrnou 
zídku, proto musely být odstraně-
ny. Postupně se diskutovaly va-
rianty řešení, přičemž poslední 
návrh místního odborníka na ze-
leň, pana Františka Bartůňka, byl 

připomínkován v Komisi pro vzhled města a následně byl odsouhlasen k realizaci.
Návrh předpokládá kompletní vykácení aleje a novou výsadbu stromů tak, aby byly co nej-
méně ohroženy náhrobky či jiná pietní místa. Protože se jedná o velký zásah do zeleně, bylo 
dohodnuto, že se bude realizovat ve třech etapách. Po realizaci každé etapy se projedná 
její dopad na vzhled hřbitova a také na připomínky návštěvníků. V první etapa se kromě oře-
zání korun, ke které již částečně došlo, provede kácení těch stromů, které nejvíce ohrožují 
náhrobky.
Navržený zásah do vzhledu hřbitova je sice poměrně razantní, je ale nutný s ohledem na 
nutnost ochrany pietních míst. V souvislosti s obnovou zeleně se budou postupně vyměňo-
vat lavičky a budou se upravovat také přístupové chodníčky. Věříme, že veřejnost nutnost 
úprav přijme s pochopením.

Ing. Daniel Mach 
vedoucí odboru 

Město Železný Brod nabízí k dlouhodobému pronájmu prostory restaurace v Sokolovně  
(Masarykova ul. čp. 500) za účelem provozování restaurace. Je nabízen prostor výměře  
272 m2 na dobu neurčitou. Prostory re-
staurace jsou nabízeny včetně vnitřního 
vybavení. Vyhlášení záměru pronájmu 
bylo schváleno usnesením č. 134/15rm 
Rady Města Železný Brod dne 26. 1. 2015.  
Záměr je vyhlášen jako trvalý do doby 
podání nabídek. Bližší informace: MěÚ 
Železný Brod, odbor územního plánování 
a regionálního rozvoje, tel: 483 333 944, 
e-mail: i.polejova@zelbrod.cz.

Nabídka pronájmu restaurace v Sokolovně
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V případě plánovaného pálení je nutné provést nahlášení o pálení na HZS Libereckého 
kraje. Jsou dvě možnosti nahlašování pálení:
Elektronické ohlášení pálení na www.hzslk.cz – stisknutím tlačítka NAHLÁŠENÍ PÁLENÍ 
a vyplněním internetového formuláře nebo telefonicky na Krajské operační a informační 
středisko HZS Libereckého kraje: 950 471 100. Volání upřednostněte, pouze pokud není 
možné ohlásit pálení pomocí internetového formuláře.
Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení, včetně kontaktu 
na ni a také přijatá protipožární opatření.
Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Krajským operačním 
a informačním střediskem HZS Libereckého kraje a slouží jen pro možnost ověření místa 
pálení s možným nahlášením požáru.
Upozorňujeme na zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který v § 5 odst. 2, 
který zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. Při spa-
lování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby 
povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. 
Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povin-
ny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může 
stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat. Ustanovení 
zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

Mrkvičková Kateřina 
OVV – krizové řízení

 Z odboru vnitřních věcí

Nahlášení plánovaného pálení (klestí, „čarodějnic“)

Finanční odbor upozorňuje občany, že dnem 31. března skončil termín pro úhradu 1. splátky 
místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Pokud jste ještě nezaplatili, učiňte tak 
do konce měsíce dubna v pokladně MěÚ nebo převodem na účet města 2225-0963249319/
0800, variabilní symbol 13371, konstantní symbol 378, specifický symbol vám sdělí správce
poplatku na telefonním čísle 483 333 955 nebo e-mailové adrese v.ersilova@zelbrod.cz. 
Tento specifický symbol je u poplatníka stabilní a lze jej použít i při platbách v dalších letech.
Pro správné zařazení platby je uvedení specifického symbolu nezbytné!
V případě neuhrazení poplatku nebo jeho části v tomto kalendářním roce může správce 
poplatku zvýšit poplatek až na trojnásobek.
Pro rok 2015 je stanoven poplatek ve výši 580 Kč za osobu a kalendářní rok. Kdo hradí po-
platek převodem z účtu, zkontrolujte si prosím, zda platíte správnou částku.

Vladimíra Eršilová, finanční odbor

 Z finančního odboru

Upozornění o platbě místního poplatku za odpady
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V letošním roce se již podruhé uskuteční celorepubliková dobrovolnická úklidová akce s ná-
zvem Ukliďme Česko. Jejím cílem je zbavit česká města, vesnice a přírodu volně odhoze-
ného nepořádku a černých skládek. Zároveň je účelem této akce upozornit na dlouhodobě 
neřešenou problematiku černých skládek a jejich mapování. Pro mapování černých skládek 
slouží webový portál a mobilní aplikace www.ZmapujTo.cz. Pokud naleznete ve svém okolí 
černou skládku, nahlaste ji prosím prostřednictvím této aplikace do systému.
Tento rok se do akce zapojí i naše město. Úklid bude probíhat na území města Železný Brod 
a v jeho okolí dne 18. dubna 2015 od 9.30 hodin. Pytle na odpad a ochranné rukavice obdrží 
dobrovolníci od organizátora akce. Svoz odpadu do sběrného dvora bude zajišťovat město 
Železný Brod. Dobrovolníci se mohou hlásit na Městském úřadu, odboru životního prostředí, 
kde obdrží doplňující informace.
Těšíme se na vaši účast.

Kontakty na organizátora akce:
Městský úřad Železný Brod, odbor životního prostředí – Bc. Monika Čechová, DiS.

tel. 483 333 984, e-mail: m.cechova@zelbrod.cz

 Z odboru životního prostředí

Pojďte s námi uklidit Česko

Ve sběrném dvoře se od poplatníků do systému odpadového hospodářství města odebírají 
objemné komunální odpady v množství maximálně 50 kg na poplatníka a rok, přičemž hmot-
nost u poplatníků z jedné rodiny a stejného bydliště je možné slučovat. Vyšší hmotnost od-
padů je zpoplatněna dle platného ceníku. Dále se od poplatníků zdarma odebírají objemné 
komunální odpady, katalogové číslo 200307 2× ročně v předem stanovených termínech 
bez ohledu na množství. Termíny budou stanoveny na jaře a na podzim. 
Jarní termín je stanoven na pátek 10. 4. a sobotu 11. 4. 2015. V pátek je pracovní doba 
9 až 18 hodin, v sobotu 9 až 12 hodin. Jiné druhy odpadů budou i v tomto období zpo-
platněny dle platného ceníku.
Odebírání odpadů zdarma bude jen od poplatníků (fyzických osob) zapojených do systé-
mu odpadového hospodářství v Železném Brodě. Občané jiných obcí, právnické osoby  
a fyzické osoby oprávněné k podnikání vše zaplatí dle platného ceníku. Z důvodu zá-
konem nařízené provozní evidence bude veškerý odpad evidován nejen co do množství, 
ale i s adresou osoby, která ho dovezla. Proto žádáme občany o trpělivost při vyřizování 
administrativních záležitostí, pokud najednou se dostaví více lidí. 

Rovněž žádáme občany o trpělivost při případných problémech ve sběrném dvoře vzniklých 
zahájením přestavby sběrného dvora.

Miloš Pala
vedoucí odboru

Odpady – upozornění pro občany

RADNICE INFORMUJE
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Občané města Železný Brod formou sběru do nádob rozmístěných po městě, sběrem do 
pytlů, které se na MěÚ vydávají, donáškou do sběrného dvora případně do sběrny firmy
Josef Mach s. r. o. nebo do sběrny p. Romana Daníčka, vytřídili v roce 2014 z  komunálního 
odpadu celkem 949,018 tun tříděného odpadu, který je použit opět jako surovina. Vytříděny 
byly tyto druhy odpadů:
Papír – celkem 129,002 tun, z toho do zvonů ve městě 100,489 tun, 28,513 tun ve sběrnách 
Josef Mach s. r. o. a Roman Daníček   
Plast směsný – celkem 24,03 tuny, formou pytlového sběru (žluté pytle) nebo sběrem do 
žlutých popelnic.
PET lahve – celkem 9,84 tuny, sběr do zvonů a kontejnerů po městě částečně ještě do žoků 
rozmístěných po městě.
Sklo – celkem 91,488 tun, z toho bylo 32,744 tun skla čirého a 58,744tun skla barevného 
nebo směsného. Jedná se výhradně o sklo ze zvonů ve městě.
Nápojový karton – celkem 4,59 tuny, formou pytlového sběru (oranžové pytle) nebo sbě-
rem do červených popelnic.
Kovy – celkem 674,478 tun, téměř vše ve sběrnách Josef Mach s. r. o., a Roman Daníček 
pouze 0,83 tuny pytlový sběr kovových obalů do šedých pytlů.
Textil – celkem 15,59 tuny, výhradně do kontejnerů ve městě.

Děkujeme všem občanům města, kteří se na tomto výsledku podíleli.  
U odpadů sebraných ve sběrnách firmy Josef Mach s. r. o. a Roman Daníček se jedná
výhradně o odpady od občanů města Železný Brod. Odpady od občanů jiných obcí a od 
různých firem zde nejsou uvedeny.

Pro úplnost informace dále uvádíme (všechny údaje jsou za rok 2014):
Formou zpětného odběru bylo ve sběrném dvoře od občanů odebráno celkem 20,396 tun 
použitých elektrozařízení různého druhu, kromě televizorů a počítačových monitorů. Ty se 
neuvádějí na váhu, ale na kusy. Bylo jich 489 kusů. 
Nebezpečných odpadů občané odevzdali celkem 3,328 tun.
Do sběrného dvora občané dovezli 66,669 tun objemného komunálního odpadu. Dalších 
75,861 tun objemného komunálního odpadu bylo z úklidu města. Není zde započítán odpad 
v odpadkových koších (89,16 tun) a odpad z tržišť včetně jarmarku (38,45 tun). Bohužel 
7,977 tun z tohoto množství představuje úklid černých skládek po okolí města.
Do popelnic a pytlů na směsný komunální odpad občané odložili celkem 1078,538 tun směs-
ného komunálního odpadu.

Bohužel jsou stále mezi námi jedinci, kteří své odpady likvidují odhozením kamkoli. Kromě 
již uvedených 7,977 tun, z černých skládek se uklidilo dalších 10,364 tun jiných odpadů. 
Jednalo se o stavební sutě, izolační materiály, pneumatiky, sklo, ale také o 760 kg azbestu, 
což je nebezpečný odpad.    

Miloš Pala, vedoucí odboru

Poděkování občanům
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Město Železný Brod od 1. dubna 2015 ve sběrném dvoře rozšiřuje služby. Rozšiřuje se sběr 
odpadů o odpad katalogového čísla 20 01 25 – jedlý olej a tuk. Město navázalo spolupráci 
s firmou TRAFIN OIL, a. s. Ostrava. Tato firma náš sběrný dvůr vybavila sudem na tento
olej, do kterého budou moci občané vylít olej ze svých nádob, ve kterých jej přinesou, firma
si odvoz zajistí. Mnoho občanů se o tuto možnost zajímalo již v minulosti. Dokud však jsme 
neměli zajištěn odbyt, nemělo cenu sběr provádět. Proto doufáme, že toto bude využíváno 
a případně do budoucna budeme moci uvažovat o jejím rozšíření. V žádném případě se 
nejedná o minerální oleje. Na ty platí zákon o zpětném odběru. Místem zpětného odběru 
však náš sběrný dvůr není. Provozovatel tohoto systému Město Železný Brod o spoluprá-
ci nepožádal. V malém množství ho lze odebrat jako nebezpečný odpad, pouze však od 
občanů Železného Brodu. Jedlé rostlinné oleje většinou končí v kanalizacích, které zanáší  
a způsobují problémy s funkcí kanalizace a s čištěním odpadních vod. Je jedno, jedná-li se 
o centrální kanalizaci, či o kanalizaci a čistírnu u rodinného domku.

Miloš Pala
vedoucí odboru

Rozšíření služeb ve sběrném dvoře

Pro usnadnění péče o památky, jež je mnohdy finančně velmi náročná, mohou vlast-
níci využít prostředky z různých dotačních programů, které jsou určeny na zachování 
a obnovu kulturně-historických hodnot kulturních památek.  

V roce 2014 vlastníci na území obce s rozšířenou působností Železný Brod získali z do-
tačních programů určených na obnovu kulturních památek celkem 3 188 005 Kč (z toho  
z příslušných programů ministerstva kultury byly poskytnuty dotace ve výši 2 602 000 Kč  
a z rozpočtu Libereckého kraje 586 005 Kč). Mimořádnými příspěvky v celkové výši 108 225 Kč  
vlastníkům též přispělo ze svého rozpočtu Město Železný Brod. Oproti minulým letům, kdy 
například v roce 2012 vlastníci získali dotace ve výši 2 819 000 Kč nebo v roce 2013 ve výši  
1 703 000 Kč, byl pro žadatele loňský rok opravdu mimořádně úspěšný. 
Příspěvky na obnovu získalo celkem osm památek, některé z nich byly dokonce úspěšné 
jak v ministerských, tak v krajských dotačních programech. S pomocí příspěvku Ministerstva 
kultury z Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny ve výši 250 000 Kč byla 
dokončena obnova střešního pláště domu čp. 68 na Malém náměstí (hospůdka U Kašťá-
ků). Dokončena byla i obnova fasády kostela sv. Jakuba Většího, který získal 300 000 Kč 
z Programu péče o vesnické památkové rezervace a zóny, 144 159 Kč z podprogramu Li-
bereckého kraje Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji a mimořádný příspěvek 
ve výši 100 000 Kč od Města Železný Brod. Liberecký kraj též přispěl na obnovu střešní-
ho pláště domu čp. 129 (tzv. červená chalupa) nacházejícího se v ulici Fr. Balatky ve výši  
114 000 Kč  a částkou 77 846 Kč na nátěry obvodového pláště objektu Běliště čp. 57 v Že-
lezném Brodě. Další podpořenou památkou byla kaple Jednoty bratrské čp. 603 na Brodci, 
která na další etapu obnovy střešního pláště získala 280 000 Kč z Havarijního programu 

Dotace poskytnuté v roce 2014 na obnovu kulturních památek
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Ministerstva kultury, 150 000 Kč z podprogramu Záchrana a obnova památek v Liberec-
kém kraji. Na Hrubé Horce bylo zrestaurováno sousoší Piety, a to z prostředků programu 
Ministerstva kultury Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností ve výši 71 000 Kč a z příspěvku Města Železný Brod ve výši 8 255 Kč. 
Další podpořenou akcí byla realizace odvodnění kostela sv. Josefa na Krásné, která získa-
la 431 000 Kč z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozší-
řenou působností a 100 000 Kč z podprogramu Záchrana a obnova památek v Libereckém 
kraji. Na Krásné pokračovala obnova i další památky – Kittelova domu čp. 10, který získal 
příspěvek z ministerského Programu záchrany architektonického dědictví na položení ko-
nečné střešní krytiny ve výši 1 270 000 Kč.
V současné době je již většina programů určených pro čerpání dotací na obnovu kulturních 
památek pro tento rok uzavřena. Programy, z nichž bude možné žádat o dotace na rok 2016, 
se opět otevřou koncem tohoto roku nebo počátkem roku příštího. Bližší informace o dotač-
ních programech a možnostech čerpání příspěvků budou zájemcům poskytnuty na Odboru 
životního prostředí, p. Picková, tel. 483 333 981, e-mail: d.pickova@zelbrod.cz.

Dana Picková
odbor životního prostředí – památková péče

Zajímavé semináře se v květnu chystají v Železném Brodě pro všechny, kteří se starají  
o osobu blízkou v domácím prostředí. Tato situace není snadná a klade na příbuzné, kteří 
pečují, velké nároky. Cílem chystaných seminářů je podpořit pečující osoby v jejich nelehké 
situaci, zprostředkovat jim informace, které mohou využít v denní praxi, možnost zkonzulto-
vat své těžkosti se zkušeným lektorem. Čas strávený na semináři je zároveň i odpočinkem 
a oddychem a rozhodně nebude ztracený. Čekají na vás celkem čtyři jednodenní semináře, 
které budou vždy probíhat od 8.30 do 13.30 hodin.
Komunikace s osobou s poruchami chování 6. 5. 2015
Proaktivní zvládání psychické zátěže a stresu 14. 5. 2015
Základy péče o ležícího klienta   21. 5. 2015
Základy aktuální legislativy v sociální oblasti 22. 5. 2015
V případě zájmu budou semináře doplněny o kurz první pomoci. Výběr jednotlivých seminá-
řů je na vás. Účast na seminářích je pro pečující osoby zdarma.
Místo konání: Městský úřad, budova B, náměstí 3. května 18, 3. patro, Železný Brod
Máte zájem se zúčastnit? Potřebujete více informací? Kontaktujte: 
Mgr. Romanu Kotykovou, tel. 602 716 422, kotykova@sdruzenidrak.org
Semináře pro vás připravila organizace Most ke vzdělání – Bridge to education, o. s., ve 
spolupráci s D.R.A.K. o. s.

 Z odboru sociálních věcí

Příležitost pro pečující osoby
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INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO ŽB

Od měsíce března dochází k některým změnám v pečovatelské službě. Z důvodu zvý-
šeného zájmu rozšiřujeme naše pracovní hodiny o víkendy a svátky. Denní pracovní 
doba je od 7 do 19 hodin. Zároveň dochází k úpravě cen pečovatelské služby, která 
zůstávala stejná od roku 2008. Hodinová sazba je nyní 120 Kč, za dovoz oběda 20 Kč 
a cesty autem 10 Kč/km.

Pro dovozy seniorů po městě to znamená 20 Kč za jednu cestu na polikliniku tam a 20 Kč 
zpět. Ovšem při zastávkách cestou (lékárna, nákup, další lékař) jsme po posledních zkuše-
nostech nuceni účtovat i čekací dobu řidiče. Jízdy na polikliniku z okolních vesnic, které jsou 
opravdu objednávány výjimečně, se budou počítat také 10 Kč/km.
Ceny dovážených obědů od března stouply nejen zdraženou naší dopravou, ale i zvýšením 
samotné ceny oběda z kuchyně Košťálových. Přes poměrně velké zdražení se odhlásil jen 
malý počet strávníků, což svědčí o dobré kvalitě už osm let dovážených obědů z tohoto 
místa. Byla hledána vhodná alternativa pro seniory, kteří od nás jinou službu nepotřebují. 
Do našeho města jsou dováženy obědy ze Semil i od firmy GASTRO za cenu 66 Kč. Noví 
zájemci se mohou přihlásit na čísle 604 285 437.
S probíhající opravou mostu upozorňuji na možnost zpožděného dovozu oběda nebo dovo-
zu k lékařům. Vše závisí na dopravní situaci. Přestože první dny zatím komplikace nepřines-
ly, mohou nastat, prosíme tedy o trpělivost.
Hodně jarního sluníčka a dobré nálady přeje pečovatelská služba.

Jitka Havlíková
vedoucí DPS 

Pečovatelská služba

 Dům s pečovatelskou službou

Dívejte se a fotografujte. Zapojte se do fotosoutěže Brody v Brodě, která je tematicky 
zaměřena na život a krásy měst v České republice, které nesou ve svém názvu Brod. 
Soutěž je určena pro všechny občany České republiky. Soutěžní kategorie: Krásy 
města; Život ve městě; Krásy města, život ve městě – kategorie pro soutěžící do 20 let. 
Přihlašování prací do soutěže začalo již 1. března. Všechna díla musí být odevzdána 
do 9. 8. 2015 do 24 hodin. 

Pořadatelem soutěže je Fotostředisko Havlíčkův Brod ve spolupráci s Městem Český 
Brod, Havlíčkův Brod, Uherský Brod, Vyšší Brod a Železný Brod.
Obecná pravidla, technické požadavky, přihlášku a kontakty najdete na http://www.zelez-
nybrod.cz. Odborná komise vybere v každé kategorii vítězná díla. Komise se může rozhodnout,

Fotosoutěž Brody v Brodě
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že neudělí všechna tři místa, případně ceny přerozdělí. Odborná komise je složena ze zá-
stupců pořadatele, popř. zástupců partnerů soutěže a odborníků z fotografické praxe. V kaž-
dé kategorii bude oceněno: 1. místo 2 000 Kč; 2. místo 1 000 Kč; 3. místo 500 Kč. Dále 
budou uděleny další věcné ceny jednotlivých měst a čestná uznání. Více informací nalezne-
te na http://www.fotobrody.cz.

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO ŽB

Dne 16. dubna 1946 převzal Železný Brod kmotrovství nad slezskou obcí Chvalíkovice 
u Opavy. Kmotrovství trvá dodnes a spočívá ve vzájemných oficiálních návštěvách kultur-

ních i sportovních akcí. Příští rok uplyne již 
sedmdesát let od začátku tohoto přátelství.

Chvalíkovice

Novinkou letošního ročníku bude kulturně-zábavný program pro rodiny s dětmi včet-
ně řemeslných dílen na Bělišti. Obracíme se na místní neziskové organizace, spolky, 
sdružení apod., které by se chtěly jakýmkoliv způsobem (prodej občerstvení, výrobků, díl-
ničky pro děti) zapojit, aby se obrátili na paní Alenu Matějkovou – 483 333 925, 728 256 175. 
Chtěli bychom tak vytvořit klidnější zónu jarmarku. Komerční prodejní stánky budou umís-
těny na Malém náměstí a na nábřeží Obránců míru, pouťové atrakce na hasičském hřišti 
a ploše po bývalé zvláštní škole. Aktuality týkající se této velké městské akce včetně infor-
mací k prodejním místům a datum jejich prodeje sledujte na webových stránkách města 
(http://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/kultura-sport-spolky/informacni-kulturni-stredisko/ze-
leznobrodsky-jarmark.html).

Železnobrodský jarmark 5.–7. 6. 2015 

Uctění památky všech padlých ve světových válkách a totalitních režimech proběhne v Že-
lezném Brodě od 13 hodin položením květin k jejich hrobům. Dále budou položeny květiny 
u pamětní desky Františka Balatky v budově radnice „B“ Městského úřadu. Následovat bude 
malý Promenádní koncert dechové hudby Broďanka před budovou B městského úřadu na 
náměstí 3. května. Zveme širokou veřejnost.

Iva Chaloupková
vedoucí IKS Železný Brod

Pietní akt 3. 5. 2015

Eva Vozková (uprostřed), spojka mezi 
Železným Brodem a Chvalíkovicemi

Železnobrodská ulice 
ve Chvalíkovicích
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MĚSTSKÉ DIVADLO

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ŽB

Aktuální předprodej vstupenek 
v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz

11. 4. 2015 od 18 hodin Ham Ham Let aneb Letem s Hamletem – Večer smíchu 
(předprodej od 16. 3. 2015)
17.–19. 4. 2015 – Železnobrodské divadelní hry – divadelní přehlídka ke 155. výročí 
DS Tyl Železný Brod (předprodej od 9. 3. 2015)
24. 4. 2015 – Swingový večer – tradiční hudební večer swingu

Met opera a balet Kino Jitřenka Semily 
Metropolitní opera New York (350 Kč), balet Anglie (250 Kč) – přímé přenosy, v částce je 
zahrnuto vstupné a odvoz diváků ze Semil po skončení přenosu.
25. 4. 2015 od 18.15 hodin – P. Mascagni / R. Leoncavallo: Sedlák Kavalír
5. 5. 2015 od 20 hodin – Marná opatrnost

Zdarma k vyzvednutí v TIC
V informačním centru si můžete vyzvednout tištěný přehled ordinačních hodin lékařů 
ze všech zdravotnických zařízení města a adresář zaměstnanců Městského úřadu 
Železný Brod.
Za nákupy do OC Forum Liberec zdarma
Autobus jede zdarma ve dnech 4. 4., 16. 5., 20. 6., 29. 8. 2015. Odjezd ze Železného Brodu 
ze zastávky sokolovna v 10.15 hodin. Odjezd zpět v 16.05 hodin.

Alena Matějková
referentka IKS

AŽ OPADÁ LISTÍ Z DUBU 
středa 1. dubna od 10 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Jak sedlák Čupera bojoval s čertem – představení pro děti autorů Jan Werich – Tomáš 
Syrovátka v podání herců Naivního divadla Liberec
Sedlák Čupera propil téměř vše, co měl, až zadlužil statek. Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby 
se na jeho zanedbaném poli neobjevil čert. Ten mu slíbil, že se o jeho pole postará. Čupera 
se mu ovšem musí upsat tím, že mu dá to, co má doma a právě o tom neví. Čupera se čertu 
upíše. Přiběhne domů a v chalupě najde čerstvě narozeného syna! Za pět let Čuperu přijde 
navštívit čert a žádá splacení dluhu...

Vstupné: 40 Kč – představení pro žáky ZŠ 2.–6. třída, volná místa pro veřejnost
Pořádá Informační a kulturní středisko Železný Brod
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MĚSTSKÉ DIVADLO

HAM HAM LET ANEB LETEM S HAMLETEM
sobota 11. dubna od 18 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Večer smíchu k 1. výročí existence Stu-
dia Hamlet. Večerem se vás pokusí pro-
vést Veronika Langerová a Iva Chaloup-
ková. A co nás a vás čeká?
SKEČE ZE SOUČASNÉHO ŽIVOTA 
● zábavné scénky především na téma 
nerozhodnosti mužů v podání báječné 
party Frýdlantských dramatiků
MODELKA XXL 
● humorný monolog Blanky Bartošové 
z Docela malého divadelního souboru 
Nové Město pod Smrkem
EROTICKÉ SLUŽBY KOHOUT, S.R.O a ZNÁSILNĚNÁ 
● nezapomenutelné scénky herecké dvojice Bohdalová, Šíp v podání členů Studia Hamlet
● rozesmát se vás pokusí Anička Musilová, Bětka Bezstarostová, Míra Lamač, Standa 
Chatrč Chaloupka a Zdíša Bohuslavová
DIVADELNÍ MOZKOVÁ ROZCVIČKA
● naprosto jednoduchá divácká soutěž, kde se utkají zástupci mužů a žen z přítomného 
publika, snad se odvážlivci najdou
Poděkování patří HOTELu VESELÝ ŽELEZNÝ BROD za podporu a milou přízeň a Mírovi 
Hankovi, zvukaři a osvětlovači za trpělivost.

Vstupné 50 Kč
Pořádá Studio Hamlet Železný Brod

Modelka XXL v podání Blanky Bartošové

KONCERT UČITELŮ
pondělí 13. dubna 

od 18 hodin
Městské divadlo ŽB

Přijďte s námi oslavit den 
učitelů a poslechnout si nové 
mladé perspektivní pedago-
gy. Představí se vám sou-
časní i bývalí pedagogové 
i úspěšní absolventi naší 
Základní umělecké školy.

Vstupné dobrovolné
Pořádá ZUŠ Železný Brod

Z loňského koncertu
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MĚSTSKÉ DIVADLO

V rámci drobné přehlídky ochotnického divadla, pořádané ve dnech 17. až 19. dubna 
2015, budou odehrána dvě představení pro děti a dvě představení pro dospělé pub-
likum. Přehlídku pořádá divadelní spolek Tyl Železný Brod ve spolupráci s Městem  
Železným Brod. Slavnostní zahájení přehlídky se uskuteční v pátek 17. dubna od  
18.30 hodin komorním vystoupením souboru Eternal Voices a odhalením nového 
spolkového tabla. 

V prostoru před foyer divadla pak bude k vidění malá výstavka mapující posledních pět let 
spolkové činnosti. Vstupenky na jednotlivá představení jsou v prodeji v TIC Železný Brod  
a na www.evstupenka.cz.

MANDARINKOVÝ POKOJ
pátek 17. dubna od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Komedie Roberta Thomase plná francouzského humoru a šarmu v podání Obnoveného 
divadelního spolku Jirásek Olešnice u Turnova nabízí zajímavé příběhy lidí v pěti vtipných 
jednoaktovkách s překvapivým, někdy přímo detektivním zakončením. Čtyři herci se v nich 
převtělují do více postav, prožívají více osudů. Vše se odehrává v malém pařížském hotýlku 
a v záhadném pokoji, nazvaném Mandarinkový, který má vlastní příběh.

Vstupné: 50 Kč
Pořádá DS Tyl Železný Brod s podporou Města Železný Brod 

MÍČEK FLÍČEK
sobota 18. dubna 16 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Představení autora Jana Malíka zahraje DS Frk Nová Ves nad Popelkou. Babička s dědeč-
kem nemají děti, a tak jsou rádi, když se jim jednoho dne do světnice přikutálí míček. Ujmou 
se ho a starají se o něj jako o vlastního. Míček Flíček je ale pěkný rošťák a babičku s dědeč-
kem pořád zlobí. Jednou rozbil okno, jednou se kutálel, kam neměl a pořád zlobil. Jednou, 
když babička s dědečkem nebyli doma, pustil Míček flíček do domečku draka Mraka. Ten si
nejdříve s míčkem hrál, ale pak ho unesl. Když to babička s dědečkem zjistili, nemeškali ani 
chvíli a vydali se synka hledat. Hledali dlouho, až ho nakonec našli. Několik draků si s ním 
hrálo. Babička s dědečkem ho ale vysvobodili a všichni se šťastně vrátili zpátky domů. 

Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 50 Kč 
Pořádá DS Tyl Železný Brod s podporou Města Železný Brod

ŽELEZNOBRODSKÉ DIVADELNÍ HRY
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NERUŠIT PROSÍM ANEB DVOUPLOŠNÍK V HOTELU WESTMINSTER
sobota 18. dubna od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Hru Raye Cooneyho zahraje Di-
vadelní spolek Jirásek Rokytni-
ce nad Jizerou. Děj hry se odvíjí 
v luxusním londýnském hotelu 
Westminster, kde se významný 
britský politik setká v největším 
utajení se svou milenkou, což je 
sekretářka opozičního lídra. Kvůli 
nepředvídané náhodě však ztratí 
kontrolu nad dalším děním.

Vstupné: 50 Kč 
Pořádá DS Tyl Železný Brod 

s podporou Města Železný Brod

ČERNOBÍLÉ ŠTĚSTÍ
neděle 19. dubna od 16 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Pohádka Šárky Horáčkové v režii Pavlíny 
A. Holubcové sehraná divadelním doros-
tem souboru J. J. Kolár při TJ Sokol Poniklá 
je milá, humorná, plná hudby, zkrátka má 
„šmrnc“, a malí i velcí diváci se dobře baví. 
Zřejmě nejvýraznějšími postavami jsou čer-
ti. Víly jsou naivní bytosti, které se neustále 
všemu diví a všeho se bojí. Mezi nimi vy-
niká víla Agáta, která je naprosto odlišná 
– cynická a škodolibá. Kouzelné je setkání 
dvou hlavních hrdinů – čerta Bonifáce a víly 
Justýny. Jejich zamilované scény jsou dojemné a milé svou naivitou. V pohádce vystupují 
také dalších postavy – bludičky, lesník, královna víl. 

Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 50 Kč 
Pořádá DS Tyl Železný Brod s podporou Města Železný Brod

DS Tyl Železný Brod v rámci této přehlídky vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti „Namaluj 
obrázek nejoblíbenější pohádkové postavičky“. Na obrázek napiš své jméno. Odevzdej jej 
nejpozději do 10. dubna 2015 v TIC Železný Brod. Ze všech obrázků uděláme v době pře-
hlídky výstavku a dvacet náhodně vylosovaných malířů odměníme. Ceny budou předány 
v sobotu a v neděli po dětském představení.

 Alena Matějková

Výtvarná soutěž v rámci přehlídky
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MĚSTSKÉ DIVADLO

SWINGOVÝ VEČER
pátek 24. dubna od 18 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Tradiční jarní swingový pořad pod taktovkou Rudy 
Müllera. Zahraje Taneční a swingový orchestr ZUŠ 
Železný Brod, Big Band Železný Brod. Překvapením 
letošního koncertu je společné vystoupení Eternal 
Voices a Big Bandu. Hostem večera je O.V.J. Dixie 
Liberec. Od roku 1980 působí v městě Liberci taneč-
ní orchestr Vladimíra Janského. Členové tohoto tělesa 
působí i v jiných hudebních formacích. Jednou takovou 
skupinou je sedmičlenný dixieland, vystupující pod ná-
zvem O.V.J. Dixie. V repertoáru má orchestrální skladby  
i zpívané melodie tradičního jazzu, swingu i známých 
muzikálů.

Vstupné 70 Kč
Pořádá Informační a kulturní středisko Železný Brod

Železnobrodský spolek divadelních ochotníků Tyl v letošním roce oslaví pěkné výročí  
155 let od doby svého založení v roce 1860. Významná výročí souboru (naposledy to bylo  
v roce 2010) vždy doprovázelo vydání pamětního tisku, který mapoval předešlá období. 
To se letos nestane, a tak se sluší alespoň krátce připomenout všechny divadelní kusy, na 
kterých zdejší ochotníci společnými silami pracovali. V roce 2010 byly uvedeny dvě pohádky 
v režii Aleny Matějkové, a to Červená Karkulka a O mazaném Kašpárkovi. Eva Malá pak 
režírovala dramatický a divácky velmi úspěšný kus Kočičí hra. V roce 2011 byla v režii Karla 
Svobody nacvičena veselohra Chudák manžel a Zdislava Bohuslavová s Evou Malou na-
studovaly dramatickou hru Karamelové jablko. V roce 2012 Karel Svoboda připravil pěknou  
a úspěšnou pohádku Ženich pro čertici, na Skleněném městečku se odehrála krátká pohád-
ka O hrbaté chalupě a Eva Malá režírovala hru Popel a pálenka. V roce 2013 Alena Matěj-
ková režírovala pohádku Bob a Bobek a Tomáš Kesner s kolegy režíroval komedii Podivné 
odpoledne Dr. Zvonka Burkeho, ve které skvěle zazářil Michal Kočvara. V roce 2014 založily 
Zdislava Bohuslavová a Eva Malá vlastní divadelní studio. Ochotníci z Tyla pak pod vedením 
Karla Svobody secvičili a odehráli lehkou historickou komedii Sicilský šibal. 
Z předchozího výčtu odehraných představení je zřejmé, že je tematický záběr našeho sou-
boru skutečně pestrý, do budoucna bychom se však jako ryze ochotnické těleso chtěli vě-
novat spíše lehčím žánrům, u kterých se diváci společně s námi pobaví a odpočinou si od 
těžkostí všedních dnů.
V souboru DS Tyl Železný Brod v současné době působí Karel Svoboda, divadelní nes-
tor a veleúspěšný režisér, Milena Procházková, zasloužilá energická ochotnice, Jarča 

Jubileum divadelního spolku Tyl 

 DS Tyl Železný Brod
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DS Tyl slaví výročí a protože jsem srdcem „Tylačkou“ zů-
stala, dovolte mi pár řádků o mně a proč Studio Hamlet. 
K amatérskému divadlu mě přivedla maminka, Daniela 
Bohuslavová, rozená Jiránková. Tehdy jsem začínala jako 
družička v Lucerně, psal se rok 1965. Od té doby uplynu-
lo mnoho času, ale divadlo zůstalo mou srdeční záležitostí. 
Věnovala jsem se mu třicet let profesionálně a po návra-
tu do rodného města v roce 2000 jsem se vrátila také ke 
zdejšímu ochotnickému souboru. Měla jsem k němu velmi 
blízko, vždyť u jeho zrodu stával můj prapradědeček Antonín 
Brožek z Běliště a valná část rodiny v divadle působila, ať 
už to byli mí sourozenci, moje maminka či dědeček Heřman 
Jiránek, někdejší starosta města a velký donátor souboru. 
Po svém návratu jsem musela začínat jako nápověda, ale „hereckými domácími zkouškami“ 
jsem prošla a nakonec jsem se stala i vedoucí souboru (do roku 2013). Za mého působení 
vznikly úspěšné hry Šílená Gréta, Kočičí hra, Karamelové jablko a Popel a pálenka. Kočičí 
hra vyhrála dokonce dvě oblastní přehlídky. Divadlo bylo a je pro mě alfou a omegou života. 
V dubnu 2014 jsem založila kvůli odlišným názorům s většinou členů DS Tyl vlastní divadlo 
malých forem. Srdečně vás zvu v sobotu 11. dubna na Večer smíchu, kterým chceme 
oslavit první výročí existence Studia Hamlet a také v pátek 1. května na Pouť na Krás-
né, kde vystoupíme s monology o Emě Destinnové.

Zdislava Bohuslavová

Divadlo a já

 Studio Hamlet Železný Brod

Dévová, dlouholetá členka, ale také bý-
valá vedoucí a režisérka, Naďa Janková, 
naše kadeřnice a maskérka, Mirek Hanka, 
osvětlovač a mistr zvuku, Helena Mališo-
vá, naše paní vedoucí, Štěpánka Borovič-
ková, plná nezdolné energie, Iva Kesne-
rová, zapálená pro věc, Maruška Hudská, 
na mateřské dovolené, Šárka Coufalo-
vá, taky, Alena Matějková, dbalá pořádku 
v našich účtech, Iveta Adamčíková, prin-
ceznička, Dana Seidlová, pomáhá jak nejlíp 
dovede, Milana Vilušínská, vychovatelka di-
vadelního dorostu, Kateřina Hartlová, důležitá nápověda, Libor Bryknar, je na něj spolehnutí, 
Olda Hudský, stará se o nás jako o vlastní, Olda Macek, big beatový pracovník, Michal Kočva-
ra, prima herec, Jarda Hoření, nenechá nás ve štychu, Luboš Hudský, bez ostychu, Martin 
Jégr, zaskočí, když může, Jirka Zeman, neočekávaný talent, Jáchym Kořenský, začíná a sna-
ží se, Adam Šebesta, důležitý pomocník a Tomáš Kesner, autor výše uvedených řádků.

Sicilský šibal
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MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY

ČTYŘI GENERACE RADŮ
3. dubna – 3. května

duben–květen: úterý–neděle 13–16 hodin
vernisáž 2. dubna 2015 od 17 hodin

Městská galerie Vlastimila Rady
Vernisáž uvede kurátorka výstavy Dr. Jana Orlíková-Brabcová, zazní skladby Bohuslava 
Martinů, Miroslava Raichla, Ferdinanda Sládka v podání Marie Magdaleny Jiřenové (zpěv) 
a Bohuslava Lédla (klavír).

Vstupné 20 Kč
Pořádá IKS Železný Brod

Výstava představí práce Petra Rady, 
Vlastimila Rady, Pravoslava a Jindřišky 
Radových a Šárky Radové – umění ve 
čtyřech generacích Radů. Rodák ze Že-
lezného Brodu, Petr Rada (1857–1915) 
byl profesor kreslení a malíř, v červenci 
uplyne 100 let od jeho smrti. Vlastimil Ra-
da (1895–1962), malíř a profesor na AVU, 
v Železném Brodě v mládí žil a maloval, 
5. dubna uplyne 120 let od jeho narození. 
Jeho syn Pravoslav Rada (1923–2011), 
sochař a keramik se v Železném Brodě 

narodil, jeho žena Jindřiška Radová (*1925), pracuje také s keramickým materiálem. Dce-
ra Šárka Radová (*1949) je sochařka a pracuje převážně s porcelánem.

Nebývalo to kdysi nic zvláštního, řemeslo se dědilo z generace na generaci. Dnes je to vzác-
nost, asi také proto, že v průmyslové době není řemeslo tím, čím dlouho bylo. Ale v umění se 
s dědičností povolání občas setkáváme, asi proto, že umění dosud nepřestalo být v základu 
krásným řemeslem. Ovšem čtyři generace, jako je tomu u Radů, to je tak trochu rekord, ke 
kterému v paměti marně sháním srovnatelné obdoby. Kde se vzal? O tom by bylo možno 
dlouze uvažovat, dnes však nemáme místo ani čas, takže snad až někdy jindy. 

Václav Formánek

Pravoslav a Jindřiška Radovi

Všichni, kteří mají zájem o uspořádání výstavy v městské galerii v roce 2016, mohou 
zažádat o termín výstavy do konce května.

Stačí vyplnit žádost, kterou najdou na http://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/kultura-sport-
-spolky/galerie/. V tištěné podobě je žádost k vyzvednutí v kanceláři IKS Železný Brod. Kon-
cem června budou žádosti posouzeny členy kulturní komise a sestaven plán výstav pro rok 
2016. Jednotliví žadatelé budou vyrozuměni. Těšíme se na vaše nabídky. 

Iva Chaloupková, vedoucí IKS

Výzva pro zájemce o výstavu v městské galerii
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V dubnu nabízí kino mimo jiné hned dva filmy režírované slavnými herci, kteří zároveň 
v těchto filmech ztvárnili hlavní postavy.

Prvním z nich je snímek Cesta 
naděje (17. 4.), který vypráví pří-
běh australského farmáře Joshuy 
Connora, který má zvláštní talent 
pro hledání vody pod zemí ve vy-
prahlé krajině. Svůj instinkt bude 
muset využít v životní cestě, aby 
se v cizí nepřátelské zemi dostal 
na místo nejděsivější bitvy první 
světové války a našel své tři syny, 
kteří se nevrátili z bitevního pole. 
Epický příběh plný odhodlání je osobním projektem Russella Crowea.

Druhým je velká kostýmní podívaná z doby krále Ludvíka XIV, Krále Slunce, Králova za-
hradnice (24. 4.). Co všechno skrývají zahrady ve Versailles? Velkolepou nádheru, ale také 
intriky, neřest, nenávist... a jeden překvapivý příběh emancipované zahradnice, která je po-
volána, aby pro krále vytvořila zahrady dosud nevídané nádhery. Režie Alan Rickman.

Děti jistě potěší celovečerní příběh oblíbené ovečky. Ovečka Shaun ve filmu (11. 4.) nám 
ukáže, že život na farmě je nekonečná nuda. Každý den plyne ve stejném rytmu a Ovečka 
Shaun musí poslouchat a dělat, co farmář nařídí. Jak jen mít jeden, jediný den volna? To 
chce pořádný plán. Ale i plánovat se musí umět a každý plán se může zvrtnout!

Z dalších filmů bych vyzdvihl ten se zvláštním názvem Pestrobarvec petrklíčový (21. 4.). 
Na chátrajícím šlechtickém sídle žije sběratelka motýlů Cynthia se svou milenkou Evelyn 
a ve svém svébytném a poněkud výstředním světě se oddávají rafinovaným erotickým hrám. 
Cinefilní lahůdka se vyznačuje podmanivou a smyslnou atmosférou, výraznou hudební slož-
kou a odkazy na sexploatační filmy 60. a 70. let.

Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz. 

Tištěné programy jsou k dispozici na Turistickém informačním centru, na pokladně kina 
i dalších místech v Železném Brodě.

David Pešek
vedoucí kina

Vybíráme z programu kina

KC KINO ŽELEZNÝ BROD
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD

MUŠLE, KÁVA, VÍNO… POJĎME NA CAMINO!
středa 8. dubna od 18 hodin 

KC Kino Železný Brod
Cestopisná přednáška o putování čtyř žen do Santiaga de Compostela. O svém zážitky se 
s námi podělí Jana Klausová, Ivana Kelterborn, Kamila Brůžková a Veronika Mireková.

Vstupné dobrovolné
Pořádá IKS Železný Brod

Čtyři ženy, deset dní, dvě stě kilometrů a zážitků na tisíce! Tak by se dalo v jedné větě 
popsat naše putování po španělské Svatojakubské cestě do Santiaga de Compostela, 
a dále až na konec světa. Cesta, která je známá díky spoustě příběhů a historek, cesta, 
na kterou se vydávají lidé z celého světa už od středověku.

Co je k tomu vede? Jaké je to být poutníkem v 21. století? Proč lidé vymění pohodlí svých 
domovů a vláčejí se s těžkými batohy X kilometrů denně? O to bychom se s vámi rády po-
dělily. Každý, kdo šel Camino (jak se Svatojakubské cestě běžné říká) ví, že tato pouť není 
pouhou turistickou dovolenou – není pouze o poznávání španělských památek a nádherné 
přírodě. Je to neuvěřitelná a úžasná pouť, která je spojená s duchovním prožitkem. Při chů-
zi člověku samovolně plují myšlenky v hlavě. Člověk ničím nezatížen (kromě batohu) cítí 
a vnímá vše mnohem intenzivněji. Potkaly jsme spoustu úžasných lidí a jenom zíraly, jak 
to na pouti funguje a chodí – i o to málo, co jsme my poutníci měli, jsme se dělili a pomá-
hali si. A my jsme si říkaly, proč to tak nemůže fungovat v běžném životě? Zajímavé bylo, 
že na co si člověk pomyslel, to se mu na cestě splnilo. Obyčejné věci se zkrátka plnily. 
A když jsme nevěděly kudy jít, tak se vždy objevil někdo, kdo nám cestu ukázal. Na pouti 
pochopíte spoustu věcí a zjistíte, co je 
v životě opravdu důležité. 
Tato pouť nám dala hodně a naučila 
nás ještě víc. Nikdy bychom nevěři-
ly, že dvanáct dní a z toho deset dní 
poutě může člověka tak silně ovlivnit. 
Naše pouť nás dovedla až na konec 
světa – a to doslovně. A i když to bylo 
pouhých dvě stě kilometrů za deset 
dní s cca deseti kilovým batohem na 
zádech, tak nám přijde jako bychom 
byly pryč celý rok. 
Přijďte nasát jedinečnou atmosféru 
španělského Camina – cesty, která 
je lemována překrásnou přírodou, 
památkami, ale která je především protkána pozitivní energií. Přijďte si poslechnout 
naše vyprávění o neobyčejném putování po Svatojakubské cestě až na konec světa. 
Vše jsme dokumentovaly, takže se můžete těšit nejen na povídání, ale i pestré fotky.

Iva + Jana + Kamča + Véra
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MĚSTSKÉ MUZEUM V ŽELEZNÉM BRODĚ

DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽB A OKOLÍ

OBRAZY ZE ŽELEZNÉHO BRODU
27. března 2015 – 17. května

duben: sobota–neděle 9–12 a 13–16 hodin
Městské muzeum – Běliště

Z bohatého muzejního fondu obrazů jsme připravi-
li výstavu obrazů a kreseb, které se svým námětem 
váží k Železnému Brodu. Z různých časových obdo-
bí i od různých autorů jsme vybrali práce, které za-
chycují město tak, jak ho můžeme vidět i dnes, ale 
i jeho podobu dávno zmizelou. Na výstavě uvidíte díla 
Karla Liebschera, Vlastimila Rady, Jaroslava Hudského,
Františka Kavána, Jindřicha Tocksteina, Aloise 
Meteláka, Jana Šilhána, Františka Fotra, Jana Rezlera, 
Jáchyma Žídka a dalších. 

Vstupné v rámci vstupného do muzea 
Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě

ZDENĚK JUNA
17. ledna – 26. dubna

duben: sobota–neděle 9–12 a 13–16 hodin
Městské muzeum – sklářská expozice na náměstí 3. května 37

V květnu letošního roku si připomeneme 40. výročí úmrtí malíře a grafika Zdeňka Juny, který 
v letech 1925–1938 vedl v železnobrodské sklářské škole oddělení pro umělecké zdobení 
dutého i plochého skla malbou a leptáním. Z jeho působení na sklářské škole máme v mu-
zejních sbírkách několik pozoruhodných prací, které na výstavě představíme. 
V Junově profesním životě byla malba na sklo celkem krátkou epizodou a tomuto oboru 
se po odchodu ze Železného Brodu dále téměř nevěnoval a proslul spíše svými pracemi 
v oblasti grafických technik.

Vstupné v rámci vstupného do muzea
Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě

VÝSTAVA KYTICE A KRAJINY VLADIMÍRA OTMARA
6. února – 5. dubna

pondělí–neděle 9–17 hodin
Muzeum a galerie společnosti Detesk

Už jen do 5. dubna můžete zhlédnout výstavu obrazů železnobrodského rodáka – akade-
mického malíře Vladimíra Otmara (1935–1994). Výstava připomíná jeho letošní nedožité 
osmdesátiny a seznamuje s jeho uměleckým odkazem na obrazech – krajinách z okolí Že-
lezného Brodu a zátiších s kyticemi v ateliérovém prostředí.
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OBRAZY Z DOMOVA VLADIMÍRA HLUBUČKA
10. dubna – 21. června

pondělí–neděle 9 – 17 hodin
Muzeum a galerie společnosti Detesk

Muzeum a Galerie Detesk v Železném Brodě na náměstí představí dalšího malíře, který 
v rodném Pojizeří hledal podněty pro své malování. Jmenuje se Vladimír Hlubuček 
(1928–2013), narodil se ve Frýdštejně, žil a tvořil střídavě na Malé Skále v Křížkách a v Pra-
ze. Nejdříve absolvoval železnobrodskou sklářskou školu, potom pražskou Akademii výtvar-
ných umění. Studoval u profesorů Jána Želibského, Vlastimila Rady a Otakara Nejedlého. 
Byl předurčen pro krajinomalbu, i když se až do začátku 70. let věnoval také figurální tvorbě. 
Potom u něj zájem o krajinomalbu převládl. Nacházel pro ni podněty nejen v Českém ráji, 
ale také na dalších místech v Česku. Byl přitahován pražskými motivy. Od konce 50. až 
do začátku 90. let jezdil malovat také do Ru-
munska, Bulharska, Jugoslávie, Řecka, Itá-
lie, Francie, Španělska a Egypta, na Kavkaz 
a do Mongolska. Samostatných výstav měl asi 
dvacet, ale zatím žádnou v Železném Brodě. 
Na výstavě budou, jak název její naznačuje, 
jen obrazy a kresby z Maloskalska.

Pořádá společnost Detesk

Vladimír Hlubuček, 
Jizera v Křížkách, olej, papír

ČARODĚJNICE
čtvrtek 30. dubna od 19 hodin

Malé náměstí – hasičské hřiště Železný Brod
19 hod.   sraz na Malém náměstí 
19–19.30 hod.  dechová hudba Broďanka na Malém náměstí
19.30 hod.  odchod lampionového průvodu na hasičské hřiště
20 hod.   podpálení vatry na hasičském hřišti 
cca od 20.30 hod.   diskotéka pro děti se Zdeňkem Vranovským, soutěže a hry 
cca 21 hod.  taneční vystoupení skupiny Wild Fire s ohněm

Vstup volný
Pořádá IKS Železný Brod

Průvod v čele s Broďankou Zdeněk Vranovský s krásnou čarodějkou

DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽELEZNÉHO BRODU A OKOLÍ
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ST. GALLEN — LIBERECKÝ KRAJ
Liberecký kraj a švýcarský kanton St. Gallen 
oslaví v letošním roce dvacet pět let vzájemné 
spolupráce. U příležitosti oslav výročí tohoto 
dlouhotrvajícího a úspěšného partnerství, které 
by nám mohl závidět nejeden region, se na obou 
místech uskuteční celá řada společenských, 
kulturních a sportovních doprovodných akcí.

„Je opravdu výjimečné, aby partnerství mezi 
dvěma regiony vydrželo tak dlouho a po 
celou dobu se odehrávalo v tak konstruktivní 
a přátelské atmosféře,“ říká Willi Haag, 
člen kantonální vlády St. Gallen. „Věřím, že 
i v budoucnosti budou výsledky naší činnosti 
stejně přínosné, jako tomu bylo a je dosud,“
dodává hejtman Martin Půta. Čísla hovoří 
jasně – od roku 1990 se do výměnných 
pobytů zapojilo na dva tisíce obyvatel z obou
partnerských regionů a tyto aktivity byly 
podpořeny celkovou částkou v hodnotě
přesahující 46 mil. Kč. Žádná čísla už ale 
nedokáží spočítat, kolik cenných a nových
zkušeností mohlo díky těmto partnerským 
návštěvám vzniknout. Mezi největší úspěchy 
patří bezesporu navázání intenzivní spolu-
práce mezi Univerzitou St. Gallen, která je 
často označována za nejprestižnější ekono-

mickou vysokou školou v německy mluvících 
zemích a Technickou univerzitou v Liberci. 
Úspěšně propojit se ale podařilo i mnoho
dalších hospodářských, společenských 
a kulturních aktivit. Celá řada odborných 
stáží mezi úřady, institucemi a firmami obou 
regionů přispěla ke zkvalitnění činností 
v oblastech jako životní prostředí, země-
dělství, doprava nebo regionální rozvoj. 
Příkladné organizaci vzájemné spolupráce 
vděčí oba regiony především Kooperaci 
St. Gallen – Liberec ČR. Ta v minulém roce 
ukončila svou činnost a její úlohu převzaly 
samosprávy Libereckého kraje a kantonu
St. Gallen s cílem i nadále pokračovat v této
jedinečné spolupráci.   

Text: Petr Vondřich
Foto: St. Gallen-Bodensee Tourismus

příloha Libereckého kraje

duben 2015

událost roku

KRAJ04_150315_tisk.indd   1 20. 3. 15   12.03



NA KRAJI
zubní pohotovost v kraji už
i v nočních hodinách o víkendu
Rada Libereckého kraje rozhodla o tom, že 
od 1. dubna 2015 bude pohotovostní služba 
zubních lékařů v Libereckém kraji doplněna 
i o provoz v nočních hodinách (18.00 – 6.00), 
a to v sobotu, v neděli a ve svátky. Ordinace 
MUDr. Ahmada Abu Bakera, jež bude tuto 
službu poskytovat, se nachází na adrese:
Boleslavova 1136/4, Liberec – Rochlice. 
I nadále bude fungovat zavedený systém 
služeb zubní pohotovosti, kdy o víkendech
a svátcích v době od 8 do 12 hodin slouží lékař 
v Krajské nemocnici Liberec, a.s., na Semilsku 
a Českolipsku pak pohotovost zajišťují jednot-
liví zubní lékaři ve vlastních ordinacích.

vedení libereckého kraje má
novou náměstkyni a radního
Tajnou volbou byli zvolení dva noví členové 
Rady Libereckého kraje. Náměstkyní hejt-
mana Libereckého kraje pro resort sociálních 
věcí se stala Mgr. Lenka Kadlecová (ČSSD), 
radním pro resort hospodářského a regionál-
ního rozvoje, evropských projektů a rozvoje 
venkova RNDr. Vít Příkaský (ČSSD). Vedení 
resortu zdravotnictví se ujal Mgr. Petr Tulpa 
(SLK), někdejší radní pro sociální věci.

rekordní investice do zlepšení
krajských silnic
Liberecký kraj realizuje v letošním roce 
stavby na silnicích II. a III. třídy za téměř 
1,1 miliardy Kč, což je nejvíc v celé jeho 
historii. Na další stavby za 0,5 miliardy Kč 
se připravuje projektová dokumentace. Mezi 
nejvýznamnější letošní projekty patří rekon-
strukce mostů v Železném Brodě a Návarově, 
dokončení III. etapy přeložky silnice II/592 
v Chrastavě nebo rekonstrukce silnic ve 
Rváčově, Zásadě, Horních Mísečkách, Hájích 
nad Jizerou a mnoha dalších místech v kraji. 
Dokončeny budou také obnovy silnic poško-
zených povodní v roce 2010. 

česká mincovna projevila zájem
o areál bývalé jablonecké porodnice
Rada Libereckého kraje schválila dohodu 
mezi Libereckým krajem, Statutárním 
městem Jablonec nad Nisou a společností
Česká mincovna o budoucím využití pozemků 
někdejší jablonecké porodnice. Česká
mincovna by chtěla stávající stavby zbou-
rat a na jejich místě vybudovat nový areál 
mincovny. „Liberecký kraj i Statutární město 
Jablonec nad Nisou mají zájem na dalším 
rozvoji města jako významného centra min-
covní a medailérské výroby,“ uvedl náměstek 
hejtmana Marek Pieter.

hejtmanský ples vynesl téměř
dvě stě tisíc korun na charitu
Jubilejní 10. hejtmanský ples, který se konal 
27. února v Clarion Grandhotelu Zlatý lev 
v Liberci, vynesl na dobročinné účely téměř 
dvě stě tisíc korun. Hejtman Martin Půta 
a radní Petr Tulpa předali zástupcům pěti 
humanitárních společností celkem 175 350 Kč
(každá obdržela 35 070 Kč). Dalších dvacet 
tisíc korun poputuje do Kryštofova Údolí 
na opravu sochy čurajícího voříška, kterou 
v minulých měsících poničil zatím neznámý 
vandal.

průvodce libereckého kraje
už i v chytrém mobilu
Nová aplikace umožní uživatelům najít ve 
svém mobilu kompletní informace o Liberec-
kém kraji. Kromě nabídky ubytování, stravo-
vání nebo kulturních a sportovních akcí bude 
např. také možné zjistit, co všechno vidíte 
v okolí vaší aktuální polohy. Aplikace, kterou 
si můžete zdarma stáhnout prostřednictvím 
stránek www.liberecky-kraj.cz, je zatím k dis-
pozici pro telefony s operačním systémem 
Android, verze pro iOS a Windows Phone 
budou brzy následovat.

liberecký kraj bude jezdit
elektromobilem
Hejtman Martin Půta převzal od společnosti 
ČEZ elektromobil Nissan LEAF. Vůz byl kraji 
k užívání zapůjčen v rámci projektu Elekt-
romobilita ČEZ. „Vítáme možnost vyzkoušet 
výhody elektromobilu, k nimž patří zejména 
tichý a nízkonákladový provoz. Je to v souladu 
s naším zodpovědným působením v oblasti 
životního prostředí. Elektromobil budou využívat 
naši zaměstnanci při jízdách za pracovními 
povinnostmi,“ řekl hejtman.    

Více informací na www.kraj-lbc.cz/aktuality

K VĚCI
Švýcarský kanton St. Gallen je nejvýznamnějším 
partnerem Libereckého kraje. S jakým dalším 
regionem by se měl náš kraj snažit navázat 
podobně úzkou a bohatou spolupráci?

vít příkaský (čssd)
Preferoval bych ještě přeshraniční regiony 
Horní Slezsko a Sasko. Obecně bych u ostat-
ních zahraničních partnerů doporučoval 
vyhodnotit dosavadní spolupráci a podle toho 
ji případně rozvíjel.

františek pešek (ksčm)
I když vzdálenější partner může obohatit 
spolupráci zkušenostmi, které jsou odlišné 
od našich místních, myslíme si, že je na čase 
hledat partnera blíž k nám. Například v sou-
sedním Sasku nebo Polsku, abychom dotáhli 
k co nejlepšímu výsledku spolupráci v těch
oblastech, kde se ještě vyskytují nedostatky.

vladimír richter (ods)
Je prospěšné, že se přátelské vztahy rozvíjejí 
bez ohledu na to, kdo je zrovna zastoupen 
ve vedení našeho kraje. Rezervy bych viděl 
v nedostatečných kontaktech se sousedy. 
Regiony v Polsku a v Německu jsou nám 
blízké nejen geograficky, ale máme i mnoho
společných témat a problémů k řešení.

michael canov (slk)
Osobně bych velice uvítal užší spolupráci 
a partnerství s polským Dolnoslezským voj-
vodstvím. Sám na sobě pociťuji, ač jsem svůj 
celý život prožil u polské hranice, jak stále 
toho o sobě málo víme. Přitom sousedství 
a navzájem srozumitelný jazyk po partnerství 
přímo volá. 

vladimír opatrný (zplk)
Větší pozornost bych věnoval aktivní ekono-
mické diplomacii, která by se více orientovala 
na trhy dynamicky se rozvíjejících ekonomik, 
kde komunikace a vazby mezi regionálními 
samosprávami významně přispívají k úspěš-
nému navazování a rozvíjení obchodních 
vztahů.

Další názory zastupitelů si můžete přečíst
na www.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo

krajští zastupitelé

St. Gallen. Foto: St. Gallen-Bodensee Tourismus

Hejtman Martin Půta a radní Petr Tulpa předávají šek 
Markétě Binderové z Centra pro zdravotně postižené 
Libereckého kraje. Foto: Liberecký kraj
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HANS HILLER
Na samém počátku bohaté a dlouholeté 
spolupráce mezi Libereckým krajem a kantonem 
St. Gallen stál jeden jediný muž a jeho odhodlání 
osobně pomoci naší znovu rodící se demokracii. 
Profesor Hans Hiller (88) srší neustále spoustou 
energie, takže není těžké si představit, jak se mu 
něco takového mohlo podařit.

Byl jste u úplného začátku spolupráce mezi 
Libereckým krajem a kantonem St. Gallen. 
Můžete mi říci, jak celý projekt vlastně 
vznikl?
Všechno začalo pádem železné opony v roce 
1989. Jako historik, který se zabývá dějinami 
devatenáctého a dvacátého století, jsem 
poválečné umělé rozdělení Evropy vždy vní-
mal jako hnusné a zbytečné. Proto jsem měl 
obrovskou radost, když to všechno skončilo. 
Ale současně jsem si uvědomoval, že nesmí 
zůstat jen u toho. Chtěl jsem novým demokra-
ciím také nějak osobně pomoct. O tom, které 
zemi konkrétně, jsem nemusel nijak dlouze 
přemýšlet. Československo mi bylo vždy 
velmi blízké.

Jak to?
Ještě jako žák základní školy jsem zažil 
Mnichovskou dohodu. Tehdy jsme tady 
ve Švýcarsku měli strach, že další na řadě 
bychom mohli být klidně my. V té době 
nebylo v Evropě mnoho opravdových repub-
lik. Československo, hlavně díky Masarykovi, 
který mimochodem znal Švýcarsko velmi 
dobře, mezi ně bezesporu patřilo. Váš první 
prezident dokázal dostat vaši republiku po 
první světové válce opravdu daleko. Jedním 
z dalších důvodů byla také Praha. Město, 
které bylo po několik staletí označováno 
za hlavní město Evropy. A také lidé jako 

Karel IV., Jan Hus nebo Václav Havel. Takže 
je vám jasné, že jsem o svém výběru nemusel 
nijak zvlášť přemýšlet.

A Liberecký kraj?
Na gymnáziu v St. Gallenu, kde jsem tehdy 
učil, jsem měl dva české kolegy – emigranty. 
Jeden z nich byl profesor Jan Tichý, který 
před svou emigrací v roce 1969 působil právě 
v Liberci jako prorektor Vysoké školy strojní 
v Liberci (dnešní TUL – pozn. autora). Zeptal 
jsem se ho, co by tam lidé nejvíc potřebovali 
a on mi řekl, že je tam velký nedostatek 
kopírek.

Takže už zbývalo sehnat jen ty kopírky…
V prosinci 1989 jsem procházel nádvořím 
klášterního komplexu, ve kterém sídlí i zdejší
vedení kantonu, a najednou mě napadlo, že 
bych se tam mohl zeptat. A vyšlo to, dali mi 
zdarma sedm vyřazených kopírek. Zbývala 
už jen maličkost – sehnat peníze na jejich 
opravu. Bylo to tři tisíce franků a já v tu chvíli 
absolutně netušil, kde je sehnat. Ale pak mě 
napadlo zorganizovat se studenty o přestáv-
kách ve škole prodej jejich koláčů a sladkostí,
které si přinesli z domova. A těch tři tisíce 
franků jsme právě tímhle způsobem dokázali 
vybrat. Stačila trocha iniciativy, trocha naivity 
a pořádný kus energie.

Jaká byla vaše první návštěva
v Libereckém kraji?
Ještě bych chtěl zmínit svého druhého 
českého kolegu z gymnázia, Tomáše Kupku, 
který v únoru 1990 naložil všechny kopírky 
do svého auta a zdarma a ve svém volném 
čase je odvezl do Liberce. Mě pozvali ještě 
ten samý rok na jaře. Přijali mě jako nej-

svatějšího ze všech svatých. Ohromilo mě, 
když mi začali ukazovat, kde všude ty naše 
stroje našly využití. Pamatuju se, že jednu 
kopírku dostala třeba tehdy znovu obnovená 
sociálně demokratická strana, další studenti 
na vysoké škole, na gymnáziu atd. Při mých 
návštěvách těchto míst vznikla také myšlenka 
na vzájemné výměny mezi studenty. Do toho 
se přidala liberecká nemocnice s návrhem
na spolupráci s naší kantonální nemocnicí. 
Bylo jasné, že pokud budeme chtít tohle 
všechno zorganizovat, budeme potřebovat 
nejen nějaké peníze, ale také organizaci, 
která by tyto aktivity zaštítila. V červnu 1990 
tak vznikla Kooperace St. Gallen–Liberec 
a zbytek už je historie.

Text: Petr Vondřich

osobnost kraje

1 | Hans Hiller byl na samém počátku spolupráce
mezi kantonem St. Gallen a Libereckým krajem.
Foto: Petr Vondřich.

2| Studenti mimoňského gymnázia při návštěvě svých
kolegů z Kantonsschule ve Wil v rámci výměnného 
jazykového pobytu. Foto: Archiv Gymnázia Mimoň.

3 | Sedm kopírek pro Liberec – dobový novinový článek 
o akci, která odstartovala dlouholeté partnerství
mezi oběma regiony. Foto: Archiv Kooperace
St. Gallen–Liberec ČR.

4 | Město Oberengstringen darovalo městu Osečná
hasičský vůz s rotační rampou. Foto: Archiv Kooperace
St. Gallen–Liberec ČR. 
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ST. GALLEN
St. Gallen, ležící nedaleko Bodamského 
jezera ve východní části Švýcarska, nabízí 
všechno to, co jste kdy od návštěvy Švýcarska 
čekali. Historie hlavního města stejno-
jmenného kantonu sahá až do 7. století, 
kdy si zde sv. Havel postavil poustevnu. Na 
stejném místě byl o století později založen 
benediktínský klášter, který tam už jako 
Opatství sv. Havla stojí dodnes a v roce 1983 
bylo zařazeno do Seznamu světového dědictví 
UNESCO. V areálu opatství najdete také 
nádhernou barokní knihovnu, která se svými 
bohatými historickými sbírkami řadí k nej-
významnějším knihovnám na světě vůbec. 
St. Gallen patřil až do poloviny 18. století 
k předním světovým centrům textilního prů-
myslu, dnes jeho někdejší hegemonii v tomto
odvětví připomíná už jen ruční výroba 
výšivek pro pařížské módní domy a textilní
muzeum. St. Gallen dnes ale rozhodně není 
jen poklidným městem s bohatou historií, 
o čemž se můžete přesvědčit téměř na kaž-
dém kroku. Jen několik metrů od starobylého 
opatství se tak procházíte po obřím červeném 
tartanovém koberci, hojně oceňovaném 
moderním architektonickém díle, které cent-
rum St. Gallenu proměnilo v jeden velký obý-
vák plný života. Nedaleko vlakového nádraží 
najdete v rozlehlém areálu bývalého želez-
ničního depa kulturní centrum Lokremise, 
které každý měsíc připravuje bohatý program 
současného umění. Další tamní významná 
kulturní instituce, galerie Kunst Halle, na 

sebe dokázala nedávno strhnout celosvě-
tovou pozornost, když představila počítač, 
který byl naprogramován tak, aby dokázal 
sám nakupovat na internetovém černém 
trhu. Na adresu galerie tak byl kromě drog 
a nekolkovaných cigaret doručen také falešný 
maďarský pas. O to, aby St. Gallen nežil jen 
minulostí, se starají také studenti zdejší 
univerzity, která se řadí k nejrespektovaněj-
ším ekonomickým vysokým školám na světě. 
Město každé léto také ožívá díky hudebnímu 
festivalu Open Air, který svým významem 
přesahuje daleko hranice regionu. Návštěva 
St. Gallenu by nebyla kompletní, aniž byste 
ochutnali místní specialitu, grilovanou bílou 
klobásu Gemperli, jejíž tradice má kořeny již 
v 15. století a která se jí zásadně bez hořčice. 
Příjemně posedět se dá také v řadě místních 
kaváren a restaurací, zkuste třeba Kafi Franz 
nebo Tankstell. Ujít byste si neměli nechat 
ani krásný výhled na město, který se vám 
nabídne na konečné stanice pozemní lanovky 
Mühleggbahn. Nedaleko odtud je ještě 
komplex tří venkovních secesních koupališť 
Drei Weieren, oblíbené místo oddechu nejen 
místních obyvatel. A určitě si najděte čas na 
prohlídku okolí St. Gallenu. Na výlety k prů-
zračným vodám Bodamského jezera nebo na 
Säntis, nejvyšší vrchol Appenzelských Alp, 
určitě jen tak nezapomenete.   

Text: Petr Vondřich
Více informací na www.st.gallen-bodensee.ch
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1 | Městu St. Gallen se občas také říká Alpská brána.
Foto: St. Gallen-Bodensee Tourismus

2| Stadtlounge – obývák v samém centru města.
Foto: St. Gallen-Bodensee Tourismus

3 | Univerzita St. Gallen patří k nejuznávanějším
ekonomickým vysokým školám na světě.
Foto: St. Gallen-Bodensee Tourismus

4| Melanie Diem a Denise Weber se s láskou starají
o útulnou kavárnu Franz. Foto: Archiv Kafi Franz.

5| Hora Säntis je se svými 2504 metry přirozenou domi-
nantou celého regionu. Foto: Säntis-Schwebebahn AG
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POJĎTE S NÁMI ZA DECHOVKOU
sobota 11. dubna od 14 hodin

Sokolovna Jirkov
Tradiční jarní přehlídka dechové hudby v Jirkově. K tanci a poslechu zahraje Broďanka 
s hosty Milanem Černohouzem a Blankou Tůmovou a Taneční a swingový orchestr ZUŠ 
Železný Brod. Hostem večera budou ČUPR BABY. Blanka Tůmová a Vlaďka Jakšlová zpí-
vají písně lidové i zlidověle, pouliční a kabaretní popěvky ze začátku minulého století. Ne-
chybí ani písně Karla Hašlera. Příjemnými alty 
v atraktivních kostýmech, za brilantního dopro-
vodu akordeonu Petra Patočky, s nadhledem 
a zvesela navodí i atmosféru dávného milost-
ného harašení v české písňové tvorbě. S ilu-
zí starých časů zapomenete na dnešní shon 
a s úsměvem si připomenete známé i méně 
známé písně, které vás v jejich osobitém po-
dání potěší stejně jako obě sympatické 
„čupr baby“.
Občerstvení a doprava autobusem Železný 
Brod–Jirkov–Železný Brod zajištěna. 
Odjezdy ze Železného Brodu do Jirkova
13.30 hod. parkoviště u Penny Marketu
13.33 hod. Dům s pečovatelskou 
  službou
13.38 hod. Malé náměstí
13.42 hod. Hrubá Horka
13.47 hod. Střevelná
Večer odjezd z Jirkova do Železného Brodu 
v 18.15 hodin.

Vstupné 60 Kč
Pořádá Informační a kulturní středisko Železný Brod a Broďanka

WITCHFEST 3.0 
sobota 25. dubna od 20 hodin

Sokolovna Jirkov
I letos vás kapela Těsně Vedle srdečně zve na třetí ročník čarodějnického festivalu 
Witchfest do Jirkova u Železného Brodu. 
Tento rok je akce pojata v duchu dobročinnosti a celý výtěžek ze vstupného poputuje čtyř-
letému Vendelínu Soukupovi na nákup zdravotních potřeb, léčbu a přístroj biofeedback. 
Přijďte si užít bezvadný večer s kapelami Těsně Vedle, Koneckonců a DanGar Six a zároveň 
tak přispět na dobrou věc.

Vstupné dobrovolné
Pořádá kapela Těsně Vedle s podporou Města Železný Brod

ČUPR BABY
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HRÁTKY S PAMĚTÍ 
úterý 21. dubna od 10 hodin

Dům s pečovatelskou službou Železný Brod
Sociálně-aktivizační služby pro seniory, trénink paměti s lektorem Zdeňkem Chourou, pra-
covníkem v sociálních službách, členem České alzheimerovské společnosti. Dobrou náladu 
a tužku s sebou. Tento den se uskuteční také poradenský den pro pečující osoby. Informace 
na odboru sociálních věcí. 

Vstupné 15 Kč 
Pořádá Odbor sociálních věcí MěÚ Železný Brod

ZAHRANIČNÍ VZTAHY ČESKÉ REPUBLIKY
středa 22. dubna od 18.15 hodin

aula SUPŠS Železný Brod
Přednáška ředitele Ústavu mezinárodních vztahů a výzkumného pracovníka ÚMV 
Doc. Mgr. Ing. Petra Kratochvíla, Ph.D., poté beseda na dané téma 
Jsme rádi, že přijal naše pozvání a přijede do našeho města i přes svoji velkou zaneprázd-
něnost, dát nám k dispozici své znalosti. Z jeho životopisu vybírám aspoň pár údajů:
Zaměstnání
2013–současnost: ředitel ÚMV, Praha
2012–2013: odborný pracovník Univerzity Palackého Olomouc
2004–2013: zástupce ředitele ÚMV, Praha
2003–současnost: přednášející, VŠE Praha
2002–současnost: výzkumný pracovník ÚMV, Praha
2002–současnost: přednášející, Metropolitní univerzita Praha, o. p. s.
2000–současnost: přednášející, Informační centrum EU, Praha
2000: informační pracovník v Informačním centru EU, Praha
Vzdělání
2011: jmenování docentem s platností od 1. 5. 2011 pro obor Mezinárodní politické vztahy 
na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE
2000–2010: bakalářské studium, Institut ekumenických studií, Evangelická teologická fakul-
ta UK, obor Teologie křesťanských tradic
2000–2004: postgraduální studium, VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů, Mezinárodní poli-
tické vědy
2001–2003: magisterské studium summa cum laude, FSV UK, mezinárodní vztahy diplomo-
vá práce na téma Hlasování kvalifikovanou většinou v Radě EU a zájmy České republiky
1998–1999: magisterské studium summa cum laude, VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů, 
Mezinárodní politika a diplomacie, vedlejší specializace Komerční jazyky (angličtina, němčina)
1997–1998: studium v rámci programu CEMS, Universität zu Köln, Německo
1994–1997: bakalářské studium, VŠE, Fakulta mezinárodních vztahů, Mezinárodní obchod
Využijte tuto příležitost k rozšíření svých znalostí a přijďte v hojném počtu. Těšíme se na vás 
a vaše zvídavé dotazy.

Pořádá místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj
Ing. arch. Martin Tomešek

DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽELEZNÉHO BRODU A OKOLÍ
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KRAJEM ČESKÝCH SKLÁŘŮ
sobota 25. dubna od 6 hodin

Alšovice
XLI. ročník dálkového a turistického pochodu
Program:
pátek 24. dubna  ubytování, občerstvení, výčep
sobota 25. dubna  prezentace účastníků v sokolovně Alšovice, 
   start 50 km 6–8, start ostatní trasy 7–10 hod.
Trasy:    5 km, 10 km, 15 km, 25 km, 50 km (pěší) a 50 km (cyklo) 
Startovné:  30 Kč, 5 km – dospělí 15 Kč, děti 5 Kč
Stravování:  Po celou dobu pochodu je zajištěno občerstvení – kuchyně  
a výčep v sokolovně Alšovice, na kontrolách drobné občerstvení, udírna na kontrole v Bo-
huňovsku.
Další informace: Josef Pulíček, mob. 723 063 442 | Dana Pulíčková, tel. 483 368 400 | 
Laďka Havlíčková, mob. 724 038 591 | e-mail: pulicek@volny.cz; www.dosokola.cz
Těšíme se na vaši účast!

Startovné: od 5 Kč
Pořádá TJ Sokol Alšovice

VELIKONOČNÍ HUDEBNÍ VEČER NA MALÉ SKÁLE
pátek 3. dubna od 20 hodin

Sokolovna Malá Skála
K tanci i poslechu zahrají: WALDOVY MATUŠKY. Občerstvení zajištěno.
Vstupné: 120 Kč na místě / 100 Kč v předprodeji na OÚ Malá Skála 

Pořádá TJ Sokol Malá Skála, mob. 606 178 126

ČESKÝ RÁJ DĚTEM
sobota 25. dubna 

Autokemp Sedmihorky – Radvánovice
Zahájení turistické sezóny v Českém ráji, 12. ročník tradiční akce pro rodiny s dětmi, 
tentokrát výletníci projdou atraktivní trasou z Lázní Sedmihorky Hruboskalskem až do are-
álu Šťastná země v Radvánovicích. Zde bude připraven odpolední program, který vyvrcholí 
příjezdem krále Granáta s družinou.

Pořádá Regionální turistické informační centrum Turnov s partnery
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DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽB A OKOLÍ

POUŤ SV. JOSEFA
pátek 1. května od 9.30 hodin

Kittelův areál – Krásná
Pěnčín u Jablonce nad Nisou

Program:
9.30 hod. Zahájení poutě
Zazpívají děti Základní školy Pěnčín
V budově fary interaktivní i prodejní výstavy:
Armillaria – ČSOP: tvůrčí dílničky, prodej semínek a infomateriálů
Výstava – Salletini na misiích
V Kittelově domě vás přivítá výstava obrazů pana Leoše Horáčka z Alšovic
10.00 hod. Slavnostní poutní Mše svatá v kostele sv. Josefa
  Hlavním celebrantem bude P. Leopold Paseka – vikář 
  mladoboleslavského vikariátu
  Na varhany zahraje paní Věra Hlubučková
10.30 hod. Divadélko pro nejmenší – Matičky s nejnovější pohádkou
11.30 hod. Folklorní soubor Nisanka a Malá Nisanka z Jablonce nad Nisou
12.00 hod. Kittelovo muzeum – zahájení sezóny 2015
  Křest novinky z Kitl Apatyky
  K tanci i poslechu zahraje Honza Vopařil, písničkář z Raspenavy
12.15 hod. Pěvecký sbor Generace Gospel Choir z Jablonce nad Nisou – v kostele
13.00 hod. Huntířovský smíšený pěvecký sbor – před farou
13.30 hod. Kombinovaný koncert Mgr. Klokočníkové a jejích přátel – v kostele
14.15 hod. Divadelní představení Studia Hamlet: Všechna sláva polní tráva 
  (o Emě Destinnové) – v Kittelově domě
15.00 hod. Smíšený pěvecký sbor Janáček s Jabloneckou píšťalkou 
  z Jablonce nad Nisou, Mše D dur Antonína Dvořáka – v kostele
15.45 hod. Kytarový koncert Vojtěcha Jelínka – studenta konzervatoře v Pardubicích
Případná změna programu vyhrazena.

Po celou dobu poutě je možné zakoupit si levné domácí občerstvení ve farní kuchyni,  
u hasičů, ve stáncích Kitl s. r. o. a Kozí farmy Pěnčín. Na posezení jste vítáni všude.
Koníčci paní Šeflové povozí děti na louce.

Autobusové spojení:
ze Železného Brodu: 7.20, 9.20, 10.35, 11.20, 13.20 hod.
z Jablonce nad Nisou: 8.15, 9.50, 10.05, 12.05, 14.05 hod.
do Železného Brodu: 12.19, 14.19, 15.35, 16.19, 18.19 hod.
do Jablonce nad Nisou: 13.34, 15.43, 16.38, 17.43 hod.

 
Pořádají: Obec Pěnčín, Římskokatolická farnost Krásná, 
Matice děkanství železnobrodského, Kitl, s. r. o., Krásno-

hled, Armillaria, Výletní areál Pěnčín
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Robert Galbraith: Hedvábník
Ve druhé úspěšné detektivce, kterou vydala Joan Rowlingová pod mužským pseudonymem, 
řeší sympatický detektiv Cormoran Strike za přispění své půvabné a schopné asistentky 
Robin případ zmizení a posléze vraždy autora kontroverzního skandálního románu.
Kyril Bonfiglioli: Mortdecaiův záhadný případ s knírem
Světem protřelý aristokrat, excentrik a obchodník s uměním Charlie Mortdecai, zaujatý prá-
vě kultivací nové ozdoby svého horního rtu, je povolán do Oxfordu, aby v roli neoficiálního
vyšetřovatele přišel na kloub tragické nehodě tamní profesorky... Detektivka plná bizarních 
zápletek a suchého anglického humoru.
Liane Moriarty: Na co Alice zapomněla
Když se Alice probere na zemi v posilovně, má na hlavě pořádnou bouli a myslí si, že je jí 
dvacet devět a čeká první dítě se svým úžasným manželem Nickem. Jenomže pak se dozví, 
že se jí z paměti právě vymazalo deset let života a že je ve skutečnosti devětatřicetiletá neu-
rotička, která nejraději tráví svůj volný čas v posilovně nebo na poradách školního výboru se 
ženami, jež kdysi nesnášela. Jak se to stalo, že se její život tak radikálně změnil?
Robert Lyndon: Císařský oheň
Pokračování autorova dobrodružného historického románu Cesta sněžných ptáků. Píše se 
rok 1081 a ctižádost byzantského císaře je bezmezná. Hodlá získat zázračný vybuchující 
prášek, který údajně mají na druhém konci světa v Číně. A tak se Vallon s přáteli vydává po 
Hedvábné stezce...
Gabrielle Zevin: Příběhy opředený život A. J. Fikryho
Na odlehlém ostrově Alice ve státě Massachusetts mají sice knihkupectví přímo na hlavní 
třídě, ale společenský život se kolem něj rozhodně netočí. Jeho majitel A. J. Fikry přišel při 
autonehodě o manželku a tráví většinu večerů nad rozmrazenými hotovkami a lahví vína. 
Když pak jednoho dne najde mezi regály mimořádně výřečnou, nevšedně bystrou a zcela 
bezprizorní malou holčičku, jeho život se obrátí naruby... Čtenářská lahůdka pro lidi závislé 
na knihách.
Cheryl Strayed: Divočina
Autobiografický příběh mladé ženy, která se po traumatických událostech rozhodne vyrazit
na 1 770 kilometrů dlouhou pěší pouť vysokohorskou trasou Pacifik Crest Trail od Mohavské
pouště přes celou Kalifornii a Oregon až do státu Washington. Napínavé vyprávění okořeně-
né humorem živě zachycuje strach i radost mladé ženy tvrdě si razící cestu k cíli navzdory 
mizivé šanci na úspěch.
Blanka Milfaitová: Příběh opravdové vášně
Kniha představuje ohlédnutí nejen za autorčinou roční marmeládovou expedicí, kdy s obyt-
ným vozem projela celou Evropu a kus Afriky a vařila marmelády na nejrůznějších místech, 
ale nabízí také příběh o hledání sebe sama. Obsáhlá publikace plná autorčiných snímků, 
receptů na marmelády i lokální jídla přináší i životní příběh Blanky Milfaitové, který dokáže 
motivovat čtenáře, aby se pustili do toho, po čem touží ze všeho nejvíc…

Mgr. Dana Hudíková 
vedoucí knihovny

Z knižních novinek
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SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA 

1. 4. st  Schůze výboru od 14 hodin
10. 4.–18. 4. Ozdravný pobyt Harkány
13. 4. po Úřední den od 14 hodin
15. 4. st Klub ONKO a DIA od 14 hodin
20. 4. po Klub ručních prací od 14 hodin
22. 4. st Celodenní výlet do Lomnice nad Popelkou a okolí. Navštívíme  
muzeum, zámek, skokanské můstky, vystoupáme nebo vyjedeme na horu Tábor a rozhléd-
neme se po okolí z Tichánkovy rozhledny. Náš výlet ukončíme v restauraci Klecanda nebo  
v hostinci Na Ploužnici. Předpokládaný návrat v 18 hodin. Cena pro členy 70 Kč, ostatní  
100 Kč. Odjezd od sklářské školy v Železném Brodě v 8 hodin.
Pozvánka: Zveme všechny naše členy a přátele 1. května 2015 na Pouť na Krásné, kde 
budeme prezentovat naše výrobky.
Upozornění pro účastníky ozdravného pobytu v Harkánech: Odjezd ze Železného Bro-
du je v pátek 10. dubna 2015 od sklářské školy v 19.30 hodin. Návrat je v neděli 19. dubna 
2015 v ranních hodinách, autobus bude přistaven v Praze. Přijďte včas a nezapomeňte 
občanský průkaz nebo cestovní pas a léky. Přejeme všem krásné počasí, příjemný pobyt  
a šťastnou cestu.
Není-li napsáno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříči. Aktuální informace sle-
dujte ve vývěsce na tržnici.
Krásné svátky jara, plné pohody a sluníčka za výbor přeje 

 Marcela Minářová
Kontakty: 
neslysicizb@seznam.cz, szdpzb@seznam.cz, J. Brynda: 720 382 233, M. Paldusová: 
724 462 219, V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová: 480 018 774, 724 531 270 
M. Flajšmanová: 721 861 515

Plán na duben 2015

Předseda uvítal přítomné, mezi nimi hosty, pana starostu Lufinku, pana místostarostu Mališe
a paní Hlaváčovou ze sociálního odboru. Byla přednesena zpráva o činnosti sdružení za rok 
2014 s nástinem akcí pro rok 2015. Jednalo se o práci výboru, jednotlivých klubů, zejména 
o výborné činnosti klubu ručních prací. Byla vyslovena poděkování členům výboru za jejich 
práci, poděkování vedení města za poskytování prostor nutných pro chod sdružení. Před-
seda konstatoval, že k 1. 1. 2015, má sdružení již 186 členů. Paní M. Paldusová seznámila 
přítomné se zprávou o hospodaření za uplynulý rok, předseda kontrolní komise oznámil, 
že vedení hospodaření a kontrola dokladů jsou bezchybné. V diskuzi vystoupila paní Pe-
tružálková, která zejména vyzvedla spolupráci s Ligou proti rakovině a podala informace  
o průběhu Květinkového dne v Železném Brodě. Poděkovala prodávajícím a hlavně těm, 
kteří si každoročně květinku zakoupí. Dále sdělila informace o vytvoření centra pro onkolo-
gické pacienty a jejich rodiny v nemocnici v Liberci. Starosta a místostarosta města pozdravili 
přítomné a vyjádřili obdiv práci sdružení. Konstatovali, že jsme největším spolkem ve městě, 

Zpráva o průběhu výroční členské schůze z 11. března 2015
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Fotbal – rozpis mistrovských zápasů – duben 2015

Jaroslav Kletečka
předseda klubu

D – zápas hraný V ŽB
V – zápas hraný u soupeře 

který pořádá mnoho úspěšných akci pro své členy a můžeme počítat s jejich podporou. 
Potom odpovídali na dotazy členů ohledně opravy mostu, konání jarmarku, výluky autobusů 
a vlaků. Paní Hlaváčová seznámila přítomné s výměnou průkazu ZT, ZTP, ZTP/P a ozna-
čení na automobily. V následujících volbách na další volební období byli zvoleni do výboru 
J. Brynda, M. Paldusová, V. Petružálková, M. Minářová a M. Flajšmanová, do kontrolní ko-
mise J. Minář, V. Valentová a V. Konečná. Přítomno bylo 121 členů. Schůzi ukončil předseda 
citátem: „Krásní mladí lidé jsou hříčkou přírody, ale starší a staří lidé jsou umělecká 
díla.“

Josef Brynda
předseda sdružení

BĚH PANSKOU ZAHRADOU
čtvrtek 23. dubna od 16 hodin (registrace od 15.30 hodin)

Železný Brod – Panská zahrada
2. ročník orientačního běhu v rámci projektu Děti na startu
Srdečně zveme všechny děti, které si budou chtít zasoutěžit.

Startovné 60 Kč (děti z projektu 20 Kč)
Pořádá FSA Jany Boučkové ve spolupráci s Městem Železný Brod

datum „A“ muži  „B“ muži dorost starší  žáci mladší žáci

4. 4. 2015 V 16.30 hod. 
Hrádek nad Nisou

V 10.15 hod. 
Hrádek nad Nisou

5. 4. 2015 D 16 hod. Pěnčín

11. 4. 2015 D 16.30 
Skalice

D 13.15 hod. 
Ruprechtice

D 11 hod. Rychnov 
u Jablonce 
nad Nisou

12. 4. 2015 V 16.30 hod. Smržovka

18. 4. 2015 V 17 hod. 
Česká Lípa

V 14.30 hod. 
Hodkovice 

nad Mohelkou

19. 4. 2015 D 16 hod. Jenišovice V 9.30 hod. Turnov

25. 4. 2015 D 10.30 
Lučany nad Nisou

26. 4. 2015 D 16.30 hod. Velké 
Hamry

V 17 hod. 
Jilemnice

D 13.45 hod. 
Doksy
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21. března začalo pro „brodské áčko“ v Semilech fotbalové jaro, kterému předcházelo 
dlouhé přípravné období. Týdenní plán obsahoval třikrát trénink a jeden přípravný 
zápas. Příprava začala 15. ledna a to pod vedením nového trenéra Davida Grebeníčka. 
Tomu do přípravy nastoupil velmi pozměněný kádr oproti tomu podzimnímu. Nutno 
dodat, že tréninková docházka byla na velmi slušné úrovni.

Odchody: Studijní povinnosti zavedly na zahraniční stáže hned trojici hráčů, a tak Brod pro 
jarní část nemůže počítat s Tomanem, Honcem a Jakubem Kordíkem. Dále v Brodě nebudou 
pokračovat ani Štastný a Horák, kteří na podzim v brodském klubu hostovali. Z kmenových 
brodských hráčů se do přípravy nezapojil brankář Kordík. Poslední ztrátou z podzimního 
kádru A týmu je odchod Wanackého do Německa, který neodolal finančním svodům, které
nabízí sedmá nejvyšší německá soutěž (úroveň naší 1.B třídy).
Příchody: Brodský kádr se naopak rozrostl o talentované dorostence Krejčího, M. Kotlára  
a M. Šefra. Ze Semil se podařilo realizovat přestup Kysely a hostování Grebeníčka ml. 
V zimní pauze po čtyřech letech obnovil kariéru Kameník. Pohyb hráčů tedy byl v zimní 
pauze obrovský a nutno říci, že došlo k dalšímu omlazení brodského áčka. Ambice na jaro 
nejsou postaveny vysoko a půjde hlavně o zapracování mladých do kádru.
Přípravné zápasy:
Železný Brod–Přední Kopanina (Praha–vedoucí tým KP) 2:6 (0:5) 
Železný Brod A–Železný Brod B 15:5
Železný Brod–Jičín (KP Hradec) 0:6 (0:1) hráno UMT Jičín
Železný Brod–Bělá (OP Boleslav) 5:0 (0:0)
Železný Brod–Turnov (divize) 0:4 (0:3) – hráno UMT Doubí
Železný Brod–Rychnov (1.B třída) 6:4 (0:4)

FK ŽBS Železný Brod–FC Pěnčín 5:0 (1:0)
Po období zkoušení nastoupil Brod v předposledním přípravném zápase proti vedoucímu 
týmu 1.B třídy téměř kompletní. Ve 3. minutě dal úvodní gól Maryško. Další šance ale Brod 
nedal a tak skončil poločas jen jednobrankovým vedením. Šance měl i Pěnčín, ale Kopal byl 
velmi jistý. Druhý poločas hosté vysoké tempo neudrželi a brodský tým Pěnčín jednoznačně 
přehrál. V 60. minutě zvýšil Holeček. Třetí gól dal snad po dvaceti vteřinách pobytu na hřišti 
Aubrecht. V 78. minutě se konečně prosadil Kysela, který několik šancí předtím spálil a stej-
ný hráč uzavřel skóre zápasu v 83. minutě.
FC Lomnice–FK ŽBS Železný Brod 1:3 (0:3)
Generálku na jarní část sehrálo brodské áčko v sobotu 14. 3. v Lomnici nad Popelkou proti 
druhému týmu 1.A třídy. Hrálo se útočně laděné utkání. První šance měli domácí, ale Kopal 
hosty dvakrát podržel. Poté se projevil rozdíl jedné soutěže a Brod se ujal po pěkné akci 
vedení, když branku vstřelil v 18. minutě Maryško. Druhý gól na sebe nenechal dlouho čekat 
a ve 30. minutě zvýšil na 0:2 Aubrecht. Do poločasu zvýšil Holeček na poločasových 0:3. Ve 
druhém poločase Brod své šance zahazoval a tak místo navýšení skóre přišel krásný gól 
Lomnice, která tak korigovala výsledek zápasu.

„Brodské áčko“ v zimní přípravě

SPORT
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Na počátku února začal v Železném Brodě tradiční turnaj starších žáků O skleněný 
míč. Letos šlo již o 39. ročník a turnaje se zúčastnilo šest týmů ze dvou krajů. Celkem 
se o pěti víkendech odehrálo patnáct zápasů, do kterých nastoupilo 102 hráčů. Vítě-
zem se stal domácí tým, který trochu překvapivě porazil dva týmy z vyšších soutěží, 
a to Turnov a Mnichovo Hradiště. 

Na vítězství v turnaji se podíleli tito hráči: Lukáš Strožewski, Vojtěch Lakomý Vojtěch, Jan 
Červenka, Vojtěch Habr, Jakub Hyška, Kristián Vondra, Dan Esselbach, Filip Musílek, Petr 
Musílek, Filip Kotlár, Štěpán Trakal, Michal Dupač, Jakub Hanšpach, Dominik Štastný, Sta-
nislav Jelínek, Dmitriy Chizhmar, David Němec a Jan Korčičiak.

Výsledky: 
Dobrovice–Turnov    0:4
Mnichovo Hradiště–Vratislavice  15:1
Turnov–Mnichovo Hradiště 6:0
Vesec–Mnichovo Hradiště 0:4
Železný Brod–Turnov 2:1
Turnov–Vesec  4:1
Vratislavice–Dobrovice 0:9
Železný Brod–Mnichovo Hradiště 3:0
Dobrovice–Vesec  1:0
Železný Brod–Vratislavice 7:1
Mnichovo Hradiště–Dobrovice 5:0
Vratislavice–Turnov 1:8
Vesec–Železný Brod 1:4
Železný Brod–Dobrovice 1:4
Vratislavice–Vesec 3:2

Starší žáci Železného Brodu vyhráli turnaj O skleněný míč

Konečná tabulka 39. ročníku turnaje O skleněný míč
1. Železný Brod  5 4  0  1 17:7  12
2. Turnov  5 4  0  1 23:4  12
3. Mnichovo Hradiště 5 3  0  2 24:10  9
4. Dobrovice  5 3  0  2 14:10  9
5. Vratislavice  5 1  0  4 6:41  3
6. Vesec   5 0  0  5 4:16  0

Jaroslav Kletečka
předseda klubu

„Brodské áčko“

SPORT
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V sobotu 17. ledna 2015 proběhlo slavnostní vyhlášení ankety Sportovec Železno-
brodska za rok 2014. V dubnovém čísle přinášíme krátké medailonky oceněných týmů 
v kategorii Kolektivy – mládež

Fit Studio Aerobiku Jany Boučkové
Již po druhé se podařilo dětem nomi-
novat se na finále „Česko se hýbe“ ve
školách plných zdraví – soutěž pódio-
vých skladeb v kategorii 8–10 let. Děv-
čata trénují dvakrát týdně dvě hodiny 
pod vedením Zdeňky Chmelíkové, Jany 
Boučkové a bývalé reprezentantky ve 
fitness Štěpánky Cvrčkové. Nominace 
a reprezentace města a klubu je v této soutěži pro děvčata velkým úspěchem – už i proto, 
že jsou různých věkových skupin a z různých oblastí Železnobrodska, převažuje však repre-
zentace 1. ZŠ v Železném Brodě: Boučková, Fabiánová, Hýblová, Hrušovská, Svárovská, 
Rejmontová, Švitorková, Vosáhlová, dále cvičila Hendrychová, Štichová, Šikelová, Vondrá-
ková. Jana Boučková děkuje touto cestou i rodičům za trpělivost při mimořádných nácvicích 
skladby. V pátek 17. dubna 2015 proběhne nominační kolo v Semilech, kam vás srdečně 
zveme povzbudit náš tým.

Starší žáci Sboru dobrovolných hasičů v Těpeřích
Kroužek mladých hasičů byl v Těpeřích založen asi v polovině 80. let minulého století. Srov-
návat například sportovní výkony dnes a dříve nemá smysl vzhledem k vývoji požárního 
sportu jako takového. Cíl ale zůstává stejný – sdružovat mládež, vést ji mimo jiné k vlaste-
nectví, poznávání a ochraně přírody, sebevzdělávání, kamarádství atd.
Aktivity družstva starších žáků jsou proto velmi rozmanité, necítíme se pouze jako spor-
tovci. Scházíme se celoročně, na jaře a v létě jsou naší hlavní náplní hasičské soutěže. 
Průměrně zavítáme na deset až patnáct soutěží napříč celým okresem a krajem. V roce 
2014 jsme například obsadili druhé místo v krajském kole celostátní hry Plamen. Obsazovat 
nejvyšší příčky nás stojí spoustu volného 
času a úsilí, takže si ceníme každého zá-
vodu, který vyjde na jedničku. Děti jsou 
nejen dobrými sportovci, ale hlavně drží 
pospolu jako parta. Na fotografii vidíte
stříbrné družstvo z krajského kola v Jab-
lonci: zleva Jakub Kurfiřt, Josef Posled-
ník, Dominik Matouš, Adam Vít, Tomáš 
Neugebauer, Nikola Podzimková, Michal 
Kopecký, Denisa Matulíková, Jan Žilík, 
Veronika Kuchariková.

Vyhlášení Sportovce Železnobrodska 2014
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Starší žáci TJ Sokol Skuhrov – běh na lyžích
Štafeta starších žáků v běhu na lyžích ve složení: Vadym Riskho, Jan Dubský a Josef Nagi, 
na Mistrovství České republiky ve Vimperku 14. až 16. 2. 2014 obsadila čtvrté místo. Ač 
je to možná pro někoho neatraktivní umístění, znamená pro mladé sportovce z „vesnic-
ké“ jednoty velký úspěch. Před nimi se umístili pouze zástupci klubů Sportovních center 
mládeže z Vimperka, Jilemnice a kombinovaná štafeta Libereckého kraje (Jablonec nad 
Nisou a Semily). Chlapci jsou žáky Základní školy v Pěnčíně. Patří v prospěchu i chování 
k nejlepším ve třídě. S běžeckým lyžováním začali v roce 2006 v lyžařském oddíle Sokol 
Skuhrov. Ten v loňském roce oslavil dvacáté výročí své činnosti. První krůčky na úzkých pr-
kýnkách zdolali pod vedením trenéra Vládi Huška. Od roku 2010 je jejich trenérkou Hedvika 
Dusilová. Svým svěřencům se věnuje třikrát až pětkrát týdně. Tréninky v sobě zahrnují vše-
strannou přípravu. V průběhu přípravných období žáci absolvují plavecký výcvik a regene-
raci v plaveckém bazénu, cyklistické vyjížďky, atletickou průpravu, učí se ovládat kánoe na 

Jizeře. Absolvují závody v krosu v oblasti 
Libereckého kraje. Pravidelně se účast-
ní přeborů České obce sokolské v přes-
polním běhu. Zdokonalovali se v jízdě 
na kolečkových bruslích a samozřejmě 
důkladnou průpravu na lyžích. Určitě si 
ze sportování do svého dospělého živo-
ta vnesou prvky vytrvalosti, zdravého se-
bevědomí a soutěživosti a uplatní se ve 
zvoleném povolání. 

Iva Chaloupková
vedoucí IKS

Upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2015/2016 proběhne 
v pondělí 27. dubna a v úterý 28. dubna 2015 vždy od 8 do 15.30 hodin
– v Mateřské škole Železný Brod, Slunečná 327, 
– v Mateřské škole Železný Brod, Na Vápence 766 – odloučené pracoviště, 
– v Mateřské škole Železný Brod, Stavbařů 832. 
K zápisu do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti, které dovrší 31. 8. 2015 třetí rok 
věku. Mladší děti mohou být přijaty pouze v případě volné kapacity v mateřské škole.
Upozorňujeme rodiče, že v tomto termínu je nutné přihlásit i dítě, které nezačne navštěvovat 
mateřkou školu od září 2015, ale nastoupí až v průběhu školního roku.     

Božena Měchurová
finanční odbor – úsek školství

Zápis dětí do mateřských škol v Železném Brodě

Se svým trenérem

35



Srdce s láskou darované
Třída 6. A se zapojila do celostátní literárně výtvarné soutěže pro dětské kolektivy 
Srdce s láskou darované. Úkolem bylo vyrobit srdce z lásky a vymyslet komu srdce 
věnujeme, kdo si ho nejvíce zaslouží, a napsat o tom text.

Byla to výzva. Děti přemýš-
lely, komu srdce darují, kdo 
si ho nejvíce zaslouží. Ma-
minky, tátové, babičky, dě-
dové, kamarádi? Nemocní 
nebo handicapovaní lidé  
a ti, kteří se o ně starají, 
zdravotní sestry a lékaři?  
Nebo děti v dětských domo-
vech, chudé děti v Africe? 
Nápadů bylo mnoho.
Srdce jsme vyrobili ze skle-
něných střípků a skleněných 
srdíček a veliký obraz na-
zvali Střípky lásky. Literární text nám dal zabrat více. Variant textu bylo několik, a tak jsme 
přistoupili k hlasování. Chtěli bychom poděkovat Terce M. a Mirce K. z 9.A za zveřejnění  
a sepsání svého příběhu. S literární částí nám pomohla i paní učitelka Pirková, která srdcem 
naslouchala našim srdečním nápadům a pomohla je dovést do finální podoby. Také děkuje-
me sponzorům, kteří nám věnovali skleněná srdíčka a skleněné střípky.  
Myslím, že nás práce moc bavila a hlavně jsme společně strávili moc pěkné chvíle přemýšle-
ním o tak důležitých tématech jako je láska, kamarádství, rodina, vzájemná úcta, zdraví…
A jak soutěž dopadla? Už víme výsledky.
Porota prvního ročníku soutěže vybírala z více než 550 příspěvků, na jejichž tvorbě se po-
dílelo přes 10 500 dětí se svými učitelkami a učiteli. Naše třída se umístila na 4.–10. místě 
(není určeno přesné pořadí). Děkujeme porotě za ocenění, máme z toho velikou radost.

Eva Halamová
třídní učitelka 6.A

 Základní škola Pelechovská

Nultý ročník florbalového turnaje na ZŠ Pelechovská

Čtvrteční odpoledne se neslo ve znamení bojovné soutěživosti a chuti zvítězit. Tur-
naj, který jsme uspořádali pro naše žáky a žáky ze ZŠ Školní, byl křtem nových 
mantinelů na florbal. Odpoledne to bylo opravdu velmi zdařilé. Svoje síly změři-
ly tři týmy z naší školy – žáci 7.A, 8.A, 9.A, dvě mužstva ZŠ Školní (napříč ročníky)  

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
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 Základní škola Školní

Ohlédnutí za Masopustem
Masopust je obdobím karneva-
lového veselí. I v naší družince 
se snažíme tradice maškarního 
reje pravidelně udržovat. Povídali 
jsme si o tradicích a zvycích ma-
sopustu, aby děti věděly, proč se 
slaví. Vyrobili jsme si veselé šašky  
a klauny, masopustní plakát a spo-
lečně si vyzdobili hernu na maso-
pustní odpoledne.

Úterý 17. února 2015 nemohlo začít jinak než tancem, promenádou masek a veselým dová-
děním na známé dětské písničky. Nechyběly soutěže, hry a netradiční úkoly s masopustní 
tématikou. Celé úterní odpoledne se z herny ozýval smích, hudba, tanec a to byla jistota, že 
jsme si karneval náležitě užili. Všechny masky odcházely z družinky se sladkou odměnou 
a diplomem.

Dana Maršinská a Kateřina Ježková
vychovatelky školní družiny

a šestý „neporažený“ tým se sklá-
dal z nás učitelů ve složení Milan 
Hlubuček, Vít Coufal, Jan Lufinka 
a Tomáš Hartl. 

Během turnaje jsme viděli velké 
množství zajímavých kombinací,  
individuálních výkonů, zázračných 
zákroků brankářů, ale hlavně mnoho 
vstřelených branek. Do posledních 
okamžiků bylo o co hrát, až závěreč-
ný hvizd určil celkové pořadí. V konečném zúčtování jsme (tým učitelů) obsadili neoficiální
první místo, které jsme přenechali žákům 8.A z naší školy. Další v pořadí se umístili žáci 
9.A ZŠ Pelechovská, ZŠ Školní – A, ZŠ Pelechovská 7.A a pátou příčku obsadilo mužstvo  
ZŠ Školní – B.
Turnaj se nesl v duchu fair play a všichni si ho náležitě užili. Proto jsme se rozhodli, že toto 
klání budeme pořádat každé pololetí. 

Sportu zdar! 
Tomáš Hartl
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Loučení se zimou
V úterý 3. března se žáci tříd 2.A a 2.B  ze ZŠ Školní jeli rozloučit se zimou do horského 
městečka Vysokého nad Jizerou. Hned po ránu nám paní Zima dala znát, že se vlády 
nechce vzdát – všude bylo krásně bíle pocukrováno.

Děti se už nemohly dočkat, až se společně povozí na zasněžené stráni. S horami je neroz-
lučně spjat Krakonoš, a tak i naše první cesta ve Vysokém vedla do Vlastivědného muzea. 
Děti žasly nad kouzelnou expozicí muzea, kterou nám mistrně přiblížil tamní pan průvod-
ce. Jeho výklad měl i prvky krkonošského nářečí, které ještě více umocňovaly nevšední 
atmosféru. Po prohlídce muzea se děti nasvačily ve zdejší základní škole. No a konečně 
přišlo na řadu tolik očekávané bobování v areálu Větrov. Děti nadšeně vybíhaly kopec, aby 
stihly co nejvíce jízd. Některé si vyzkoušely i jízdu zručnosti mezi metami. Po sportu je če-
kala vynikající svíčková v restauraci Spořitelna na náměstí. Po obědě si děti sami zvolily, 
zda budou ještě bobovat nebo se projdou po městě a nakoupí si něco dobrého v cukrárně  
a pekárně. Domů si každý odvážel příjemný zážitek a hezké vzpomínky na společně prožitý 
zimní den.
Na závěr patří poděkování za spolupráci vedení školy ZŠ Železný Brod a Vysoké nad Jize-
rou, personálu a panu vedoucímu restaurace Spořitelna a také Autodopravě pana Novot-
ného. Na fotografii Terezy Burkoňové vidíte žáky 2.A a 2.B s pedagogickým doprovodem, 
M. Sáblovou, D. Maršínskou a Š. Šírovou.

Mgr. Šárka Šírová

38



Únor a březen – sport na ZŠ Školní nebyl zapovězen
Žáci 7. A se ve dnech 21. 2. až 28. 2. 2015 zúčastnili lyžařského výcviku v Pasekách 
nad Jizerou. Letos nám počasí přálo a studenti si pro dostatek sněhu mohli vyzkoušet 
i běžky. Dle schopností a dovedností ujeli až 12 km na upravovaných běžeckých tratí 
kolem Štěpánky. Během kurzu si děti osvojily jízdu na sjezdových lyžích. 

Každý sjížděl svah dle svých možností. Byl vidět oblouk v pluhu i carvingový oblouk. Všichni 
své dovednosti porovnali v závěrečných závodech konaných v obřím slalomu na modré 
sjezdovce. Navštívili jsme Krkonošské muzeum, vyzkoušeli snowtubing a zažili mnoho za-
jímavého při procházkách po okolí. Večery jsme trávili na přednáškách o horské a lyžařské 
tématice, sledováním filmů a hraním společenských her. Dětem děkujeme za slušné chová-
ní a přejeme mnoho dalších najetých kilometrů na lyžích. 
Chlapci z osmých a deváté třídy reprezentovali 23. února naši školu v basketbale na okres-
ním finále v Jablonci nad Nisou a obsadili krásné 5. místo. Velké díky patří paní učitelce
Haně Fišerové za vedení basketbalových ranních tréninků, bez kterých by účast na takovéto 
akci nebyla reálná.
Další sportovní akcí byla žákovská liga v překrásné atletické hale v Jablonci nad Nisou. Sou-
těží se vždy ve dvou kategoriích 6.–7. třídy (10. 3.) a 8.–9. třídy (11. 3.). Úspěšně jsme ob-
sadili skoro všechny disciplíny v plném počtu. V konkurenci jabloneckých škol zaznamenala 
ta naše velký úspěch a posun ve výsledcích. V součtu prosincového kola s tím březnovým 
obsadily mladší dívky 7. místo z 12 škol, mladší chlapci 4. místo z 11, starší dívky 3. místo 
z 8 a starší chlapci 5. místo z 10 škol.
Posledním sportovním počinem je účast na florbalovém turnaji, který uspořádala 12. 3. ZŠ
Pelechovská. Turnaje se zúčastnila tři družstva z domácí školy, dvě družstva z naší školy  
a jeden tým složený z pedagogů obou škol. Turnaj tak dostal jiný náboj, neboť žáci si mohli 
zahrát proti učitelům. Všem zúčastněným chlapcům z 2. stupně děkujeme.

Jan Lufinka
Lenka Skrbková
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ZUŠ Železný Brod všechny v dubnu srdečně zve na Koncert učitelů do Městského divadla 
Železný Brod (více informací na str. 17) a na další koncert Žákovského matiné.

 Základní umělecká škola 

ŽÁKOVSKÉ MATINÉ
úterý 21. dubna od 17 hodin 

Městská obřadní síň
Malý školní koncert pro začínající i pro pokročilé žáky v komorním prostředí Městské obřad-
ní síně, zprostředkuje rodičům, příbuzným, známým, kamarádům, ale i veřejnosti co nového 
se malí umělci naučili a zvládli.

Vstup volný
Pořádá ZUŠ Železný Brod

Akce DDM Mozaika v dubnu 2015

2. dubna  Velikonoční šachový turnaj – 20. ročník
2. dubna  Výtvarné dílničky s velikonoční tematikou
2. dubna  Velikonoční výlet do Českého ráje – přihlášení nutné do 1. 4. 2015
3. dubna  Hledání pokladů na Velký pátek 
  – přihlášení nutné do 1. 4. 2015
18. dubna Rodinný kurz IN-LINE bruslení
24. dubna Předčarodějnické spaní
3. května Probouzení skřítků
Připravujeme Víkendový pobyt v Albrechticích 
7.–10. května 2015.
Bližší informace v DDM Mozaika, 
na www.ddmzb.cz nebo tel. 483 389 396

 Dům dětí a mládeže Mozaika

Tábory červenec–srpen 2015
ČERVENEC:
28. 6. – 11. 7. Tábor Šumava
Sportovní tábor vhodný pro děti od 8 let, program: výlety, jízda na kole, lodě, soutěže.
12.–18. 7. Tábor Zásada
Vhodný pro děti od 5 let, program: výlety, hry, vyrábění.
13.–17. 7. 1. Příměstský tábor v DDM Mozaika
Vhodný pro děti od 4 let, program: výlety, vyrábění, hry.
20.–24. 7. Příměstský tábor v Zásadě

Let na koštěti
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GRATULUJEME

Pro děti od 5 let, program: výlety, hry, tvoření.
20.–24. 7. 2. Příměstský tábor v DDM Mozaika
Pro děti od 5 let, program: výlety, hry, tvoření.
27.–31. 7. Příměstský vodácký tábor
Tábor vhodný pro děti od 8 let, kde bude hlavním programem výuka na vodě.
SRPEN:
2.–8. 8.  Tábor Rýmařov
Pro děti od 6 let, program: spaní pod stanem, výlety, hry.
3.–7. 8.  Příměstský tábor s In-line bruslením
Tábor vhodný pro děti od 6 let, program: jízda a výuka na In-line bruslích.
9.–15. 8.  Tábor v Novém Městě pod Smrkem
Tábor je vhodný pro děti od 6 let, program: výlety, koupání, jízda na kole.
10.–15. 8. Extrém camp Janovice
Tábor je vhodný pro děti od 6 let, program: výlety, spaní ve srubu, hry.
17.–21. 8. 3. Příměstský tábor v DDM Mozaika
Pro děti od 4 let, program: výlety, tvoření, hry.
17.–22. 8. Koňský tábor Zásada
Pro děti od 10 let, program: jízda na koni, starání se o koně, výlety, hry.
Bližší informace a přihlášky na tábory jsou k dostání v DDM Mozaika.

Eva Rydvalová
ředitelka DDM Mozaika

Životní jubilea

V souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a s dodržováním právních norem 
souvisejících s ochranou osobních dat nejsou v tomto čísle uveřejněni jubilanti, kte-
ří oslavili svá významná životní výročí v březnu. Po získání písemného souhlasu budou 
uvedeni v příštím čísle zpravodaje. Dochází totiž ke změně v systému zveřejňování těch-
to údajů v Železnobrodském zpravodaji. Bez písemného souhlasu jubilanta nebude zve-
řejnění možné. Pro další informace, dotazy kontaktujte redakci na tel. číslo 483 333 948, 
mobil 722 793 091 nebo pište na e-mail: zpravodaj@zelbrod.cz

redakce
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Jubilea měsíce
Vlastimil Rada
Narodil se 5. dubna 1895 v Českých Budějovi-
cích. V letech 1908–12 navštěvoval soukromou 
školu Václava Jansy. Od roku 1912 studoval na 
Akademii výtvarných umění u Josefa Loukotky, 
Jana Preislera, Maxe Švabinského a Jana Štur-
sy. Absolvoval v roce 1920. Od roku 1913 se 
přátelil s Václavem Rabasem, vůdčí osobností 
Umělecké besedy a roku 1915 se i on stal jejím 
členem. Několikrát se stal předsedou Výtvarné-
ho odboru. Od roku 1920 vystavoval pravidelně 
na členských výstavách VOUB a více než třiceti 
výstavách samostatných. Vystavoval na mno-
ha zahraničních výstavách a také na několika 
Bienále v Benátkách. Kromě malby, ilustrací 
a kreseb pro noviny a časopisy, publikoval články 
a úvahy a společně s Jaroslavem Žákem napsal 
čtyři humoristické knihy. Příběhy pana Posledy, 
Vzpoura na lodi primátor Ditrich, Dobrodružství 
šesti trampů, Z tajností žižkovského podsvětí. 
V mládí nadšeně sportoval, na studiích se věnoval lehké atletice, hrál fotbal, lyžoval a do 
konce svého života hrál tenis. Byl velkým obdivovatelem a znalcem hudby, častým návštěv-
níkem koncertů, ale také sám hrál na klavír. Roku 1946 byl jmenován profesorem Akademie 
výtvarných umění v Praze. Zemřel v Praze 22. prosince 1962.
Vlastimil Rada záhy zvolil za hlavní téma své malířské tvorby krajinu, především českou. 
Ve svých neokázalých, civilních obrazech hledal a nacházel podobu domova. V intimní tváři 
české zimy, v jitřivé náladě předjaří, v poetické hymničnosti míst, kudy šly české dějiny, 
v baladické atmosféře jihočeské krajiny. Jeho tvorba programově navázala na domácí kra-
jinářské tradice. Pozoruhodně ucelené malířské dílo. Dnes možná trochu neprávem stojí 
na okraji odborného zájmu, bude však patřit nepochybně k trvalým jistotám české výtvarné 
tradice. Své obdivovatele nikdy neztratilo.
Vlastimil Rada byl člověk velmi vzdělaný, znalec literatury i hudby. Přispěl do fondu našeho 
písemnictví i autorstvím, nebo spoluautorstvím několika knížek. Svůj vztah k literatuře však 
především promítnul do intenzivní činnosti ilustrátorské. Vytvořil mnoho set kreseb pro no-
viny, časopisy i jako doprovod ke knížkám. Dokázal svět vidět humorně, se smyslem pro 
lidskou slabost. Vytvořil si osobitý ilustrátorský styl tak adekvátní tématům, která nejraději 
ilustroval – Nerudovi, ruským klasickým autorům, Dickensovi, Jiráskovi a Čapkovi. 

Jana Orlíková-Brabcová

Mladý Vlastimil Rada

ZAJÍMAVOSTI A PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
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Tockstein Jindřich (1914–1975)
V dubnu uplyne 40 let od smrti osobitého rytce skla, 
grafika a malíře Jindřicha Tocksteina, jehož život 
i tvorba jsou neodmyslitelně spojené s naším městem. 
Navštěvoval sklářskou školu první rok jako řádný žák, 
potom jako hospitant. Kreslit ho učil profesor Zdeněk 
Juna a profesor Ladislav Přenosil se stal jeho učitelem 
rytého skla. Jen jeden rok strávil na pražské umělecko-
průmyslové škole v ateliéru prof. Josefa Drahoňovské-
ho (1934–1935). Po návratu do Železného Brodu pra-
coval pro firmy R. Hloušek, J. Vele a František Halama. 
Tockstein byl velmi pohotovým a pracovitým kreslířem 
s obrovskou fantazií. Zasloužil se o vznik mnoha rytých 
váz, pohárů a plaket, malých i větších upomínkových 
předmětů s figurálními motivy a dekorovaného nápojo-
vého skla. Po svém nedokončeném studiu na pražské 
Akademii (1945–1949) se stal designérem rytého skla v národním podniku Železnobrodské 
sklo. Své návrhy realizoval sám i ve spolupráci s dalšími rytci. Nejvýraznější byla kooperace 
s Miroslavem Plátkem. Za Tocksteinova „dvorního rytce“ můžeme považovat také Ladislava 
Ježka, se kterým úzce spolupracoval až do počátku 70. let.

Tockstein vytvořil významné množství grafik (Ex libris, novoročenek, apod.), dělal knižní ilu-
strace, například Kytici pro železnobrodskou Jiránkovu tiskárnu. Svým bohémským životem, 
ale také vlastní tvorbou, znalostmi a nekonvenčními názory přitahoval žáky železnobrodské 
sklářské školy. Tockstein byl schopný za přiměřenou protihodnotu vytvořit v hospodě komu-
koliv na požádání (vynikající) návrh a také proto je ve zdejším prostředí stále považován za 
legendu.

František Sochor
Ve čtvrtek 2. dubna uplynulo 105 let od narození učitele 
Františka Sochora. Narodil se v Železném Brodě a té-
měř celý život zde strávil. Učil na dívčí i chlapecké škole. 
Věnoval se především historii města, kterou podrobně 
sepsal a nazval Železnobrodské letopisy.Byl dlouhole-
tým kronikáře města, muzejníkem a archivářem. Zemřel 
29. ledna 1981.

Antonín Drobník 
Dne 20. dubna 1925 se narodil ve Skuhrově Antonín Drobník, absolvent vysoké školy umě-
leckoprůmyslové, akademický sochař a sklářský výtvarník v Železném Brodě.

Jindřich Tockstein při práci

František Sochor 
v roce 1950
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O Vladimíru Kleinovi
„... že prej tu byl, že s námi žil a spoustu zázraků prej vykouzlil…“
zpívá skladatel Petr Hapka ve filmu „Krakonoš a lyžníci“. V závěru filmu vítá hraběte 
Harracha přijíždějícího na saních vousatý pán v buřince a dlouhém černém kabátu 
– můj tatínek, pan Vladimír Klein. 

Pracoval jako elektrikář v Železnobrodském 
skle a vedle mé maminky, mě a sestřičky 
Haničky nadevše miloval divadlo. Obrazně 
řečeno tak, až to jeho srdíčko neuneslo. 
Almanach na oslavu 120 let divadelního 
souboru Tyl vznikl i jeho zásluhou. Dru-
hý almanach ke 150. výročí DS Tyl vy-
šel dlouho po jeho smrti. V něm jsem už 
o tatínkovi našla jen jednu větu, i když pro 
soubor Tyl intenzivně a s láskou pracoval. 
Ráda bych proto u příležitosti 155. výročí 
na svého tatínka vzpomněla. K divadlu ho přivedl jeho otec František Klein v malé hornické 
obci Komořany na Mostecku. V roce 1972 jsme se museli z Komořan odstěhovat do Že-
lezného Brodu a najít si tady nové přátele. Mezi ně patřili i manželé Cejnarovi. Pan Cejnar 
tehdy režíroval hru „O víle Jabloňce“ a poprosil tatínka, aby za někoho zaskočil. Znamenalo 
to naučit se rychle text a zapadnout mezi sehrané herce. V den premiéry jsem byla poprvé 
v životě večer sama doma. Pamatuji si, jak jsem se ve svých devíti letech strašně bála a 
očima posunovala ručičku hodin, aby se už naši vrátili. A pak jsem uviděla zářícího tatínka! 
Od té doby přibyl do naší domácnosti nový člen – „divadlo“. Tatínek v něm trávil i pět večerů 
v týdnu, až se maminka někdy zlobívala. Ráda jsem sedávala v koutku kuchyně, když k nám 
chodily „pobejt“ holky ochotnice (snad na některou nezapomenu): Jarča Dévová, Vlastička 
Koldovská, Maruška Bedanová, Alenka Těhníková, Rozmarýnka, dnes Schubertová, Naďa 
Vaňková). Vedle rozprav o divadle se probírala politika, móda, samozřejmě mužský, hráli 
se karty a nasmáli se všichni až až! Zato návštěvy chlapů byly většinou na vážnou notu. 
Pan Urban kreslil tatínkovi své návrhy o scéně, mladý Jára Balatka s ním konzultoval hudbu 
a starý pan Balatka zase, jak z těch herců „vydolovat“ představy režiséra. Bavilo mě, když mi 
dal tatínek scénář, seděli jsme proti sobě u stolu, četli jednotlivé postavy a tatínek už si dělal 
poznámky, odkud kdo půjde, jak by asi měla vypadat scéna, světla, co se může vyškrtnout 
atd. Škoda, že jsem byla malá a nemohla se účastnit všech úspěšných akcí! Vždyť Broďáci se 
dostali i do Hronova! Dědeček tam s tatínkem jel a byl pyšný! Vystoupení profesionálních her-
ců – pana Josefa Větrovce ve hře „Starší syn“ a pánů Martina Růžka s Jiřím Valou v „Maryše“ 
– mi už ale bylo umožněno vidět. No a ještě nelze zapomenout na filmování! To zas příště!  
Tatínek by mi asi vyčinil, kdyby mohl článek číst. Nikdy o slávu nestál, leč jeho odvedená 
práce pro soubor Tyl se nedá přehlédnout. Proto jsem se rozhodla jeho osobnost připome-
nout. Myslím, že si to zaslouží.

Vlaďka Lůžková

zleva Karel Kotrba, tatínek Vladimír 
Klein, Jiří Piroch
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Okénko Brodů: Město Uherský Brod se představuje
Královské město Uherský Brod se nachází v srdci moravského Slovácka. Bývá též 
nazýváno bránou do Bílých Karpat. 

Jedná se o jedno z nejstarších sídel jihovýchodní Moravy, kde prožil své dětství „uči-
tel národů“ J. A. Komenský. Bohatá historie je zde zachována v řadě vzácných paměti-
hodností, které můžete poznat prostřednictvím Stezky městskou památkovou zónou. 
Ta vám poodhalí krásu a zajímavosti jednotlivých památkových objektů jako je Chrám 
Mistra Jana Husa, Panský dům či Obelisk Via Lucis aj. Zajímavá bude návštěva zdej-
ší hvězdárny, Muzea J. A. Komenského, židovského hřbitova či Pivovaru Uherský Brod. 
Novinkou je zahájení zkušebního provozu Digitálního planetária Uherský Brod. Pro mi-
lovníky sportu nabízíme řadu cyklovýletů. Průvodce Na kole Uherskobrodskem vás pro-
vede těmi nejzajímavějšími místy. Trasy jsou vhodné jak pro sportovce, tak pro rodiny  
s dětmi. Odpočinout si pak můžete v moderním aquaparku Delfín se spoustou atrakcí.

Za kulturním vyžitím můžete vyrazit na některou z hlavních brodských akcí:
9.–11. 6.  Musaionfilm 2015: 18. ročník přehlídky muzejních filmů 
12.–14. 6. Bílokarpatské slavnosti 
12. 6.  Noc patriotů 
13. 6.  XXV. Brodský jarmark 
14. 6.  Prezentace regionu a firem
13. 9.  Den evropského dědictví a Uherskobrodsko v písni a tanci: 
  Přehlídka folklorních souborů v zahradě Panského domu. 
4. 10.  Růžencová pouť
9.–10. 10. BRODEXPO

Srdečně vás zveme do Uherského Brodu.

Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod

www.uherskybrod.cz
tel. 572 805 111, e-mail: podatelna@ub.cz
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Instruktáž pro zahrádkáře
ZO Českého zahrádkářského svazu v Železném Brodě zve všechny zájemce 21. dubna 
2015 od 17 hodin do zahrádkové osady Zálesí, kde se bude konat instruktáž s praktickými 
ukázkami Řez a roubování ovocných stromů pod vedením zkušených instruktorů v čele 
s panem Františkem Bartůňkem. Těšíme se na vaši účast. 

Mgr. Ivan Mališ

Jarní akce Kamenického klubu mládeže
Kamenický klub mládeže, z. s. v sobotu 11. dubna 
2015 pořádá akci Ukliď si svoji vísku. Uklidíme 
veřejná prostranství v obci včetně přístupových ko-
munikací do obce Horská Kamenice. 
Sraz v 9.30 hodin před klubovnou Kamenického 
klubu mládeže. Akci zakončíme jako vždy opéká-
ním buřtů.

Jarmila Koňáková

HÁDANKA

Český rozhlas Sever
Zapojte se i vy a vyhrajte v soutěži Centra Kašpar, v netradiční soutěži, která oceňuje 
zdánlivě obyčejné lidské příběhy. Přihlásit se můžete do 5. května 2015. Více informací  
o soutěži naleznete na www.centrum-kaspar.cz.

Dopolední Expres – to jsou rady, tipy, zajímavosti a aktuality ze severu Čech. Buďte s námi 
v obraze a nalaďte si v Železném Brodě 88.8 FM, 102,3 FM nebo 107,9 FM. 
Hezký duben s Českým rozhlasem SEVER. 

PhDr. Tomáš Beneš

Správná odpověď na březnovou hádanku zní: 
V loňském roce navštívilo výstavu Salon v Městské galerii Vlastimila Rady 354 osob.
Výherci březnové hádanky: Václav Fichtner a Jana Leskauerová
Dubnová hádanka: Kolik členů má v současnosti DS Tyl Železný Brod?
Své odpovědi zasílejte na e-mail info@zelbrod nebo telefonujte na číslo 483 333 999  
do 15. března 2015. Výherci získají poukázky do divadla v hodnotě 100 Kč.
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 Podmínky inzerce – platnost od 1. 1. 2015

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 

oznamuje svým zákazníkům, 
že opět prodává slepičky 

snáškových plemen 
Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, 

žlutý, bílý a kropenatý. 
Stáří 14–19 týdnů. 

Cena 149–180 Kč/ks dle stáří. 
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu! 

Prodej se uskuteční: 
6. května a 21. června 2015

Železný Brod 
u autobusového nádraží v 16.30 hod.

Při prodeji slepiček výkup králičích kožek 
– cena dle poptávky. 

Případné bližší informace: 
po–pá 9–16 hod., 

tel. 601 576 270, 606 550 204,
728 605 840

INZERCE

Inzerce řádková, pouze pro fyzické osoby 1,5 Kč / znak (včetně mezer), jeden obrázek 50 Kč. 
Plošná inzerce, viz tabulka níže. Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Sleva od prvního opakování inzerátu v kalendářním roce činí 5 %.

Kontakt: 483 333 948, 722 793 091, zpravodaj@zelbrod.cz

černobílá
inzerce

barevná inzerce
obálka uvnitř

barevná inzerce
zadní strana obálky

62 × 44 mm (1/8 strany) 400 Kč 700 Kč 1 000 Kč

62 × 90 mm (1/4 strany) 700 Kč 1 100 Kč 1 500 Kč

128 × 90 mm (1/2 strany) 1 200 Kč 1 800 Kč 2 400 Kč

128 × 183 mm (celá strana) 2 000 Kč 2 800 Kč 3 600 Kč
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SECOND HAND TEXTIL 
A PŮJČOVNA 

MAŠKARNÍCH KOSTÝMŮ

ČTYŘLÍSTEK

OPĚT OTEVŘENO 
NA NOVÉ ADRESE

HUSOVA ULICE 173, 
Železný Brod, VEDLE KINA

TĚŠÍM SE NA VÁS
Eliška Masná

AUTOGERDA s. r. o. 
Jiráskovo nábřeží 626 

Železný Brod

nabízí tyto služby 
EMISE – na všechna benzínová auta!

PŘÍPRAVA NA STK
zprostředkování STK pouze za 200 Kč

Autoservis, pneuservis, geometrie,
seřízení světel, opravy výfuků,

výměna autoskel, leštění světlometů
ochranný nástřik dutin a spodku vozu

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
odtah vraku zdarma, vystavíme protokol, 

za vrak zaplatíme
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

nových i použitých
volejte kdykoliv: 

606 129 985, 483 389 410 
www.autogerda.cz, auto-gerda@seznam.cz

Facebook Autogerda 

Nabízí:
ubytování ve dvou kategoriích 

standardu, dlouhodobé 
ubytování, školní výlety, 

zajištění oslav, školení, srazů, 
svateb, firemní večírky,
hromadné stravování, 

catering, pronájem sportovišť 
(hřiště, bazén, bowling)

Malá Skála 217
hotel-jizera@seznam.cz

www.hotel-jizera.eu
777 576 281
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