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Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,

je před námi tradiční Železnobrodský jarmark, který se bude konat ve dnech 5.–7. června 
2015. Letos poněkud v netradiční podobě. Vzhledem k rekonstrukci mostu nebudou atrakce 
a prodejní stánky na náměstí a v Husově ulici, rovněž levý břeh Jizery zůstane prázdný. 
Zachován bude kulturní program na Malém rynku, atrakce se přesunuly na nábřeží Obránců 
míru, kde se zvýší počet prodejních stánků. Ty se objeví také v Jirchářské ulici až k Bělišti. 
Poněkud stísněnější prostor bude vyžadovat od nás všech větší vzájemnou ohleduplnost. 
Jsme rádi, že nám dopravní inspektorát povolil uzavření nábřeží Obránců míru, na oplátku 
musíme zachovat průjezdnost z Husovy ulice ve směru na Hrubou Horku. Prosíme proto 
všechny návštěvníky jarmarku, aby respektovali všechna značení, kovové zábrany a pásky 
vymezující různé prostory. Věříme, že pochopíte tato omezení a jarmark tak proběhne bez 
problémů. Přejeme vám, aby se líbil a abyste si ho užili neméně tak dobře jako v minulých 
letech. Vaše spokojenost nás, ale také všechny ty, co se podílejí na nelehké přípravě 
jarmarku a za což jim patří dík, bude těšit. 
Když už jsme u jarmarku, pár dalších slov o kultuře. Při našem nástupu zaznívaly hlasy, že nyní 
bude kultura ve městě takříkajíc trpět. Myslíme si, že to není pravda. Jednak se považujeme 
za osoby kulturní, jednak se snažíme kulturu podporovat. O tom svědčí to, že kino nadále 
hraje, divadlo rovněž, probíhají výstavy, koncerty a jiné akce. To vše, dá se říci, ve stejné 
kvantitě. Samozřejmě máme na některé věci jiný názor, neboť musíme stále respektovat 
městský rozpočet. Některá přání jiných osob jsou nereálná, případně s neznalostí současného 
stavu. Trápí nás například ztráta městského kina, která se blíží částce 400 000 Kč a přitom 
se hrají představení pro dva nebo pro tři diváky. Pak je na místě otázka hospodárnosti, 
přitom by kino vyžadovalo další investice. Určitě budeme hledat nějaká řešení. Mohli 
bychom se dále zastavit u divadla. Pro vaši představu – obě představení pražských divadel 
v letošním roce, Divadla Járy Cimrmana a Divadla Na Jezerce, skončila významnou ztrátou, 
kterou muselo město zaplatit. Víme, že někteří z občanů „reptali“ nad cenou vstupenek  
u představení Divadla Járy Cimrmana, mysleli si, že město na představení vydělalo. Bylo 
vyprodáno a přece jsme skončili ve ztrátě kolem 16 tisíc Kč. A to nepočítáme energie. 
Nechtěli jsme a nechceme jít cestou dalšího zvyšování ceny vstupenek, jen chceme, abyste 
věděli, s čím se potýkáme. A mohli bychom takto dále pokračovat u dalších kulturních akcí. 
Rozhodně to ale nemá znamenat nějaké drastické omezení kultury ve městě. Jsme naopak 
rádi, že kulturní akce ve městě probíhají. Je nám rovněž naprosto jasné, že kultura až 
na výjimky nebude výdělečná, ale městská pokladna rovněž není bezedná. Proto takové 
zvažování.
V současné době intenzivně pracujeme nad možností přemístění městské knihovny. Rádi 
bychom ji umístili do objektu bývalého výměníku na Jiráskově nábřeží. Byla zpracována 
studie, na jejímž připomínkování se podílelo vedení města, odbor územního plánování  
a regionálního rozvoje a vedoucí Městské knihovny. Současně byl vytvořen hrubý rozpočet stavebních 
prací a úprav. Velmi stručně řečeno – v prvním patře by byla samotná knihovna (obě oddělení), ve 
spodním patře pak knihovní fondy a přednáškový sál pro besedy a další vzdělávání. Tato studie 
může nyní přejít do fáze projektu. Vedení města intenzivně hledá finanční pokrytí celé akce. Jsou za
námi jednání s Ministerstvem kultury a především na Ministerstvu pro místní rozvoj. 
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Problémem je, že naše knihovna je pro podporu z evropských fondů příliš malá. Doufejme 
tedy, že se nám podaří najít potřebné zdroje.
Vzhledem k tomu, že v červnu je závěr školního roku, chtěli bychom poděkovat všem 
pedagogům i nepedagogickým pracovníkům na všech školách v Železném Brodě za jejich 
nelehkou, ale myslíme si, že úspěšnou práci. Současně přejeme všem žákům a studentům 
klidný závěr školního roku a hezké prázdniny.
Všem občanům města pak přejeme tu obyčejnou radost z dlouhých červnových dnů, které 
užívejte podle svých možností, přání a libosti.

RADNICE INFORMUJE

Usnesení Rady města Železný Brod z 9. schůze 
konané dne 20. 4. 2015
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program dnešní schůze rady města 
schvaluje poskytnutí mimořádné odměny za úspěšné plnění mimořádných nebo zvlášť 
významných pracovních úkolů v I. čtvrtletí 2015 
ředitelka Městského muzea Mgr. Petra Hejralová  
ředitel Bytového podniku města Železného Brodu Miloš Havlík 
jednatel Technických služeb města Železný Brod Ivo Havlíček 
jednatel Tepla města Železný Brod, s. r. o. Jaroslav Tichánek 
schvaluje uzavření provozu Mateřské školy Železný Brod, Stavbařů 832 a Mateřské školy 
Železný Brod, Slunečná 327 včetně odloučených pracovišť MŠ Železný Brod, Na Vápence 
766 a Školní 700, v době hlavních prázdnin na šest týdnů, a to od 13. 7. do 21. 8. 2015 
včetně 
schvaluje směrnici o Zásadách a postupech pro zadávání zakázek a veřejných zakázek se 
zapracovanými připomínkami
schvaluje zadání stavby Obnova střešního pláště a krovu objektu na p. č. 141 v k. ú. Bzí  
u Železného Brodu (hasičská zbrojnice) společnosti Technické služby města Železný Brod 
s. r. o. zastoupené jednatelem Ivo Havlíčkem
schvaluje smlouvu o dílo se společností Technické služby města Železný Brod s. r. o., Příkrá 
140, 468 22 Železný Brod (IČ: 27260887) na obnovu střešního pláště a krovu objektu na  
p. č. 141 k. ú. Bzí u Železného Brodu v ceně 125.029,30 Kč (včetně 21 % DPH)
schvaluje zadání stavby Obnova střešního pláště objektu hasičské zbrojnice Těpeře č. p. 68 
k. ú. Chlístov u Železného Brodu společnosti Liebscher & Pohl spol. s r. o. (IČ: 63906236)
schvaluje smlouvu o dílo se společností Liebscher & Pohl spol. s r. o, Oblouková 252,  
463 03 Stráž nad Nisou (IČ: 63906236) na obnovu střešního pláště objektu Těpeře č. p. 68 
k. ú. Chlístov u Železného Brodu za cenu 172 611,34 Kč (včetně 21 % DPH)

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta Mgr. František Lufinka, starosta
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RADNICE INFORMUJE

schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy č. 14167013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí ČR a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy dle návrhu. Předmětem dodatku je posun termínu 
předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce. 
schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o zhotovení stavby se společností EVOSA spol. s r. o. 
zastoupenou jednatelem Michalem Šmejdou, se sídlem Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice 
nad Mohelkou (IČ: 18384501), zhotovitelem stavby „Zateplení sportovní haly v Železném 
Brodě“, se snížením ceny za dílo o 23.438,92 Kč bez DPH oproti smluvní ceně schválené 
dodatkem SoD č. 2
souhlasí s odpisem a likvidací čtyř kusů nepoužívaných velkoformátových dekorů vánočního 
osvětlení
schvaluje doporučit Zastupitelstvu města schválit žádost o poskytnutí půjčky z fondu Naše 
fasáda žadateli – P. K., Železný Brod, na opravu střechy rodinného domu ve výši 150 000 Kč 
schvaluje bezúplatné poskytnutí řeziva
1) Domu dětí a mládeže Mozaika 
a) na stavbu včelína pro kroužek včelařů při DDM, v objemu 0,5 m3 hranolů, 0,5 m3 
podlahových prken, 1,0 m3 prken
2) Junáku – svazu skautů a skautek ČR, středisku Údolí Železný Brod
a) na stavbu přístřešku na dřevo u objektu bývalé kotelny, 
b) na stavbu přístřešku nad vchodem na jižní straně objektu,
c) na výrobu stolů a lavic na letní tábory, v celkovém obejmu 0,35 m3 fošen, 0,3 m3 podlahových 
prken, 1,25 m3 prken, 0,9 m3 hranolů
3) Mysliveckému sdružení Jizera Železný Brod 
a) na opravu oplocení okolo objektu „Teprovsko“ č. p. 29 v objemu 1,25 m3

b) výrobu přikrmovacích zařízení pro zvěř v době nouze v objemu 1 m3 prken a 10 ks hranolů 
10 × 10
schvaluje ceník pronájmu prostor Sportovního centra Železný Brod, Masarykova 500
schvaluje ceník pro zapůjčení podia, lavic a dalšího příslušenství pro pořádání venkovních 
akcí se zapracovanými připomínkami
schvaluje bezplatné zapůjčení a převoz deseti nových stánků s mezideskami a modrého 
stanu do Bzí na Staromilskou pouť dne 30. 5. 2015 
souhlasí s uvolněním rezervního fondu Mateřské školy Slunečná 327, příspěvková 
organizace, 468 22 Železný Brod, IČ: 70695016, ve výši 165 733,70 Kč  
schvaluje přijetí finančního daru ve výši 2 000 Kč od Václava Horáčka, Jirkov 15, Železný
Brod do rozpočtu Základní školy Železný Brod, Pelechovská 800, příspěvková organizace. 
Finanční prostředky budou použity k realizaci „Pelechovských her“
bere na vědomí zápis z jednání komise pro vzhled města ze dne 30. 3. 2015
schvaluje zřízení věcného břemene na části ppč. 2640 v k. ú. Železný Brod pro RWE 
GasNet, s. r. o., Klíšská 94, Ústí nad Labem, IČ: 27295567 ve smyslu:
a) práva zřídit a provozovat na budoucím služebném pozemku plynárenské zařízení,
b) práva vstupovat a vjíždět na budoucí služebný pozemek v souvislosti se zřizováním, 
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení za 
cenu 1 000 Kč + sazba DPH

4



schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Železný 
Brod, náměstí 3. května 1, Železný Brod a RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 94, Ústí nad  
Labem, IČ: 27295567
bere na vědomí žádost pana Jaroslava Kočvary k obnově č. p. 28 – část obce Splzov 
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v č. p. 74 – v Horské 
Kamenici
schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu společnosti ABUNDANTA 
BLEES s. r. o. dle předložené nájemní smlouvy v plném znění s tím, že stanovuje nejzazší 
termín podpisu smlouvy 20. 5. 2015
schvaluje návrh na vypořádání záporného hospodářského výsledku Bytového podniku za 
účetní rok 2014
bere na vědomí zprávu Bytového podniku o stavu dlužného nájemného a požaduje 
kompletní revizi dluhů do září 2015
schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 3+1, Příčná 350, Železný Brod panu M. B., bytem 
Železný Brod, po dobu rekonstrukce jeho bytu maximálně do 31. 7. 2015. Nájemné je 
stanoveno na 48 Kč/m²
schvaluje prominutí 50 % dlužného penále za byt v ulici Příčná 333, Železný Brod paní  
Š. C., trvale bytem tamtéž
bere na vědomí zprávu bytové komise z  výběrového řízení na obsazení nabízených 
městských bytů dne 10. 4. 2015
schvaluje přidělení bytu č. 37 o velikosti 1+1, Jiráskovo nábřeží 714, Železný Brod, panu  
T. P., trvale bytem Železný Brod, nájemné je stanoveno na 61,10 Kč/m². Náhradníkem je pan 
J. H., Smržovka s výší nájmu 61 Kč/m²
schvaluje přidělení bytu č. 42 o velikosti 1+1, Vaněčkova 431, Železný Brod, paní L. J., 
trvale bytem Železný Brod, nájemné je stanoveno na 62 Kč/m². Náhradníkem je pan J. H., 
Smržovka, s výší nájmu 60 Kč/m²
schvaluje přidělení bytu č. 25 o velikosti 1+1, Na Vápence 755, Železný Brod, paní E. K., 
trvale bytem Železný Brod, nájemné je stanoveno na 55,20 Kč/m2. Náhradníkem je paní M. 
V., Železný Brod, s výší nájmu 55 Kč/m²
schvaluje přidělení bytu č. 501 o velikosti 1+0, Stavbařů 728, Železný Brod, panu J. K., 
trvale bytem Železný Brod, nájemné je stanoveno na 63,50 Kč/m²
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru v č. p. 494 – Nádražní ulice, 
Železný Brod
podporuje projekt společnosti Detesk s. r. o., Příkrá 401, Železný Brod, IČ: 25485121, 
DIČ: CZ25485121 na rekonstrukci a dostavbu areálu č. p. 702 v Železném Brodě 

Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod z 5. zasedání 
konaného dne 27. 4. 2015

Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program dnešního zasedání Zastupitelstva města v předloženém znění
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města
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RADNICE INFORMUJE

souhlasí s provedením rozpočtových opatření č. 3 za rok 2015
navrhuje Mgr. Františka Lufinku na funkci jednatele společnosti Severočeské komunální
služby s. r. o., Smetanova 91, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 62738542
bere na vědomí informaci o záměrech přemístění knihovny a Základní umělecké školy 
schvaluje poskytnutí půjčky z fondu „Naše fasáda“ žadateli K. P., Železný Brod, na opravu 
střechy rodinného domu ve výši 150 000 Kč
schvaluje uzavření smlouvy o půjčce mezi Městem Železný Brod a paní K. P., bytem 
Železný Brod 
schvaluje uzavření partnerské smlouvy mezi městem Železný Brod a městem Lauscha, 
Svobodný stát Durynsko, Německá republika
odkládá materiál přijetí daru spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 z celku pozemku  
parc. č. 2573 – ostatní plocha, neplodná o celkové výměře 54 m2 v k. ú. Železný Brod od paní  
V. J., bytem Železný Brod 
schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 810/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
103 m2, součástí pozemku je stavba bez č. p. – technická vybavenost (trafostanice) v k. ú. 
Železný Brod
schvaluje prodej části pozemku parc. č. 257 v k.ú. Železný Brod za cenu 920 Kč za 1 m2 
manželům: J. K. a B. K., bytem Železný Brod. Náklady spojené s vyhotovením smlouvy 
(geometrický plán, sepsání smlouvy, vklad do katastru nemovitostí) hradí kupující.
schvaluje prodej části pozemku parc. č. 333 v k. ú. Železný Brod panu P. H., bytem Železný 
Brod za cenu 920 Kč za 1 m2. Náklady spojené s vyhotovením smlouvy (geometrický plán, 
sepsání smlouvy, vklad do katastru nemovitostí) hradí kupující.
neschvaluje uzavření komunikace pro pěší umístěné na pozemku parc. č. 3261/1 v k. ú. 
Železný Brod 
schvaluje dohodu o zrušení smlouvy o pronájmu pozemků parc. č. 443/1, 443/2, 444, 776, 
807/1, 809/1, 810/1, 810/3, 3269/1, 3269/2, 3280 a 3335/1, vše v k.ú. Železný Brod, za 
účelem zřízení staveniště firmě FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68,
602 00 Brno, IČ: 25317628
schvaluje smlouvu o nájmu pozemků pro realizaci stavby „Mosty na silnicích II. a III. tříd 
v okrese Jablonec nad Nisou, část 1 – Most ev. č. 282–017, Železný Brod – most přes Jizeru“ 
mezi městem Železný Brod a Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec IV – Perštýn, 
461 80 Liberec 2 (IČ: 70891508) za částku 100 000 Kč

V současné době probíhají ve sběrném dvoře stavební úpravy vedoucí k jeho modernizaci  
a zlepšení komfortu obsluhy uživatelů areálu. Během úprav bude vybudováno oplocení 
okolo celého areálu, bude umístěna nové obslužná buňka, jež bude napojena na novou 
mostovou váhu. Součástí stavby bude i nový lis, který umožní efektivní lisování tříděných 
surovin. Vybudována bude i nová dešťová kanalizace a upraveno bude i veřejné osvětlení 
ve dvoře. Nakonec bude položen nový asfaltový povrch v nejpoužívanější části sběrného 

 Z odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Sběrný dvůr aktuálně
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dvora. Po této rekonstrukci tak bude město mít přesnější evidenci odpadů, které sběrným 
dvorem prošly. Věříme, že se zlepší i prostředí celé lokality.
Celá akce je podpořena z evropských fondů prostřednictvím Operačního programu Životní 
prostředí, v rámci prioritní osy 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 
ekologických zátěží. Celkové předpokládané náklady na projekt jsou ve výši cca 5,5 mil. Kč, 
přičemž dotační příspěvek může dosáhnout až 90 % celkových uznatelných nákladů.
Zhotovitelem je firma EVOSA spol. s r. o. z Frýdštejna, předpokládané datum dokončení je
do června tohoto roku.

Mgr. Martin Řehák, referent

Město Železný Brod nabízí možnost nákupu řeziva. Kontaktní osoba pro případný prodej 
je pan Václav Průša, tel. 775 592 384. Jedná se o řezivo ze dřeva z lesů v majetku Města 
Železný Brod, případně o řezivo z pokácených stromů, které rostly na  pozemcích mimo les. 
Část řeziva je již suchá, tzv. vzduchosuchá. Část řeziva je stáří jednoho roku – viz. ceníky 
níže.

Ing. Vratislav Ondráček, referent

Ceník řeziva 

Dřevo na skladě
prkna 

sejtovaná 
– různá šíře

prkna 
– sejtovaná 
šíře 14 cm

podlahová 
prkna fošny hranoly 

/ trámy

síla šíře délka ks (m3) (m3) (m3) (m3) (m3)
140 140 6 000 15 1,76
140 100 5 000 34 2,38
140 100 6 000 30 2,52
100 100 6 000 26 1,56
50 různá 4 000 1,44
50 různá 5 000 5,68
60 různá 4 000 2,38
60 různá 6 000 2,16
30 140 6 000 78 1,97
25 100 6 000 18 0,27
25 140 6 000 91 1,91
25 140 5 000 231 5,93
25 140 4 000 90 3,91
25 různá 2 000 2,66
25 různá 4 000 9,58
25 různá 5 000 12,29
Celkem (m3) 24,5 12,02 1,97 11,66 8,22 58,40

cena za m3 4 100,00 Kč 5 400,00 Kč 5 400,00 Kč 4 000,00 Kč 5 400,00 Kč
DPH 21 % 861,00 Kč 1 134,00 Kč 1 134,00 Kč 840,00 Kč 1 134,00 Kč

celkem za m3 4 961,00 Kč 6 534,00 Kč 6 534,00 Kč 4 840,00 Kč 6 534,00 Kč
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Řezivo sušené
délka 4 m

množství
m3

cena
m3 v Kč

DPH
21 %

CELKEM
Kč

Jehličnaté
hranoly 10 x 10 2,58 4 900,00 1 029,00 5 929,00 Kč

fošny 5, 6 1,15 4 500,00 945,00 5 445,00 Kč
podlahovky 3 cm 9,66 4 000,00 840,00 4 840,00 Kč

Listnaté
fošny 5, 6 1,20 4 900,00 1 029,00 5 929,00 Kč

prkna 2,5 cm 1,37 3 500,00 735,00 4 235,00 Kč
CELKEM 15,96

 Z odboru životního prostředí

Odpady ze zahrad a parků aneb Co nepatří do popelnic
Zákon č. 229/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, nařizuje obcím 
zajistit třídění biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a parků v intravilánu obce. Město 
Železný Brod tuto povinnost plní. Již od roku 2011 je možné tento druh odpadu dovést do 
sběrného dvora, dále na konci roku 2014 a na začátku roku 2015 rozdalo občanům, kteří 
projevili zájem, 300 kompostérů. Proto není žádný důvod tento odpad dávat do popelnic, 
kam v žádném případě nepatří. Ten, kdo tak činí, nedodržuje obecně závaznou vyhlášku 
města č. 4/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 
Železný Brod a tím se dopouští přestupku. Nijak není omezena možnost kompostování 
bioodpadu na vlastním pozemku jinou formou.
Tento článek je napsán jako upozornění v době, kdy vegetace začíná naplno růst, a to by 
mohlo svádět některé občany k plnění popelnice tímto odpadem, což rozhodně není možné. 
Upozorňujeme rovněž na to, že svozová firma má právo popelnici nevyvést, pokud v ní
najde odpady, které tam nemají co dělat. Nejedná se jen o biologicky rozložitelné odpady, 
ale o všechny druhy tříditelných složek komunálních odpadů a odpady jiného druhu, než 
jsou komunální, např. stavební suť.

Miloš Pala, vedoucí  

Tak, jak je uvedeno na stránkách města a je hlášeno v městském rozhlase, je sběrný dvůr 
z důvodu rekonstrukce uzavřen. Po dohodě se stavební firmou, která rekonstrukci provádí,
omezený provoz funguje pouze v pátek od 12 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 14 hodin. 

Uzavření sběrného dvora

Žádáme občany, aby tuto omezenou otvírací dobu respektovali a v jiný čas sběrný dvůr 
nenavštěvovali, nikdo od nich odpad nepřevezme. Z bezpečnostních důvodů není možné, 
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aby se na stavbě pohybovaly cizí osoby. Všichni máme zájem, aby rekonstrukce probíhala co 
nejrychleji a mohli jsme opět otevřít v obvyklou pracovní dobu ve zlepšených podmínkách. 

Miloš Pala, vedoucí  

Dne 18. 4. 2015 se uskutečnil již druhý ročník celorepublikové akce s názvem Ukliďme 
Česko, jejímž cílem byl úklid černých skládek a volně odhozených odpadků. I když 
se naše město úklidové akce zúčastnilo tento rok poprvé, akce měla velký ohlas a do 
úklidu se zapojilo 55 dobrovolníků. Celkem jsme uklidili 8,8 tun odpadu, z toho bylo 
1,09 tun pneumatik a 7,71 tuny směsného odpadu. 

Akce Ukliďme Česko 2015

Tímto bych chtěla moc poděkovat všem zúčastněným dobrovolníkům, kteří neváhali a šli ve 
svém volném čase pomáhat přírodě. Úklid byl v těžkém terénu velice náročný, ale odvedli 
jsme velký kus práce, která MÁ SMYSL. Poděkovat bych chtěla Technickým službám za 
spolupráci při úklidu a svozu odpadu. Velké díky patří také vedení města Železný Brod, které 
celou úklidovou akci podpořilo, finančně zajistilo část úklidového materiálu a odvoz odpadu
na skládku do Košťálova. 
A pro ty, kteří se k nám tento rok nepřipojili: „Ten příjemný pocit u srdce, že jste udělali něco 
prospěšného pro přírodu, je k nezaplacení.“ Budu se na vás těšit v příštím roce a doufám, 
že se k nám přidají další dobrovolníci. Čeká nás ještě hodně práce…
Ještě jednou vám všem moc děkuji, byli jste úžasní. 

Monika Čechová, organizátor akce

V květnu Městská policie prováděla dohled nad několika akcemi, které probíhaly na území 
města. Jednalo se o Ohňostroj, Motorkářskou mši, Pietní akt a další. Všechny proběhly bez 
větších obtíží. 
Celkem bylo v květnu přijato 160 oznámení, 50 z nich bylo vyřešeno v blokovém řízení,  
25 případů bylo řešeno ve spolupráci s Policií České republiky. Devět případů bylo předáno 
k dořešení správnímu orgánu. Zbytek případů byl vyřešen domluvou nebo se jednalo  
o žádosti o pomoc, které nemají trestněprávní charakter.
Od 5. do 7. června nás čeká tradiční Železnobrodský jarmark. Tato zábava s sebou přináší  
i řadu dopravních omezení. Z důvodu rekonstrukce mostu přes Jizeru proběhne letos 
jarmark v menším rozsahu. Uzavřeno bude Malé náměstí, dále ulice Jirchářská a Křížová  
a nábřeží Obránců míru. Žádáme občany, aby v této době sledovali pozorně dopravní 

 Městská policie

Městská policie Železný Brod informuje
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Čas se krátí. Do 1. srpna můžete posílat své fotografie do fotosoutěže Brody v Brodě, 
která je tématicky zaměřena na život a krásy měst nesoucích ve svém názvu Brod.

Pořadatelem soutěže je Fotostředisko Havlíčkův Brod ve spolupráci s městy Český Brod, 
Havlíčkův Brod, Uherský Brod, Vyšší Brod a Železný Brod. Obecná pravidla, technické 
požadavky, přihlášku a kontakty najdete na www.fotobrody.cz. 

Fotosoutěž Brody v Brodě

RADNICE INFORMUJE

značení. Vyhnete se tak možnému postihu. Vozidla v uzavřených ulicích nebo ta, která 
budou tvořit překážku, budou odtažena.  
Při Jarmarku dochází také k nárůstu návštěvníků města, což se odrazí i na růstu 
kriminality. Prosíme občany, aby pozorně sledovali své okolí a jakékoliv podezření, 
že se děje něco nezákonného, ohlásili na Městskou policii. K oznámením nebo 
informacím o změnách dopravního značení využívejte telefon 602  646 188.

sstr. Hriník Pavel, velitel MP 
Velitel MP: e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz

Operační MP: nepřetržitě mob. 602 646 188
e-mail: mestska.policie@zelbrod.cz

Město Havlíčkův Brod využilo hned dva důvody k uspořádání květnových oslav ve dnech 
8.–9. května. Kromě 70. výročí konce druhé světové války si město letos připomnělo 
i 30. výročí podpisu partnerské smlouvy s holandským městem Brielle. Zlatým hřebem 
slavností byl historický videomapping. Díky vizuální projekci ožila v pátek večer na budově 
Staré radnice na Havlíčkově náměstí postava hlásného Hnáta, který diváky provedl 
historií Havlíčkova Brodu. V sobotu 9. května pokračovaly oslavy odpoledními koncerty 
hudebních těles z Havlíčkova Brodu, partnerské Spišské Nové Vsi a holandského Brielle. Za 
Železný Brod přijali pozvání do Havlíčkova Brodu místostarosta Mgr. Ivan Mališ a vedoucí 
IKS Železný Brod Iva Chaloupková. Doplnili tak ostatní delegace měst, v jejichž názvu 
najdete slovo Brod.

V Havlíčkově Brodě slavili s dalšími Brody 

Výlep plakátů zajišťuje v Železném Brodě Turistické informační centrum. Z důvodů častých 
dotazů pro informaci uvádíme, že výlep smutečního oznámení (parte) je zdarma.

Výlep
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Ve středu 13. května 2015 proběhla v galerii Novoměstské radnice v Praze výstava Život 
s keramikou k letošním devadesátinám Jindřišky Radové, manželky Pravoslava Rady. 
Výstava je výběrovou ukázkou z celoživotní tvorby letošní jubilantky a vznikla za spolupráce 
s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze. Představeny jsou zde starší práce z majoliky 
a kameniny a zejména plastiky i reliéfy 
z porcelánu z pozdějších let i ze současnosti. 
K této výstavě byl vydán obsáhlý katalog. 

Město Železný Brod připraví katalog 
k výstavě Čtyři generace Radů v Městské 
galerii Vlastimila Rady, který zachytí i vztah 
výtvarníků z významné umělecké rodiny 
Radovy k Železnému Brodu – rodiny, která 
se zapsala nesmazatelně do kulturního dění 
Železného Brodu. Jindřiška Radová vlevo

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO ŽB

Retrospektivní výstava Jindřišky Radové v Praze

Rada města na své 9. schůzi dne 20. 4. 2015 schválila ceník pro zapůjčení podia, párty stanu 
a dalšího příslušenství pro pořádání venkovních akcí. Pro pořadatele ze spádových obcí 
a obcí, jež spadají do ORP Železný Brod, bude podium a další příslušenství zapůjčováno 
k pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí zdarma. Pořadatele prosíme, aby 
zkontaktovali Informační a kulturní středisko Železný Brod, které povede ve spolupráci 
s Technickými službami centrální evidenci zápůjček. Ceník je zvěřejněn na webových 
stránkách města www.zeleznybrod.cz v sekci Občan>kultura.

Ceník zápůjčky podia

Na základě poptávky řady občanů bude v přízemí radnice zřízena nová inzertní plocha v jedné 
z prosklených vitrín. Za poplatek 10 Kč včetně DPH můžete zveřejnit svůj inzerát na celý 
týden. Zveřejňovány budou inzeráty o velikosti A7 (10 × 7 cm) nebo A6 (10 × 7 cm). 
Obsluhu nové inzertní plochy zajistí TIC Železný Brod (info@zelbrod.cz, 483 333 999).

Nová inzertní plocha pro občany

Výstavy „Co vzniká z recyklovaných materiálů“ a „STOP smrtelným nehodám“ v zasedací 
místnosti budou přístupné až do 30. 6. 2015. Vhodné pro školy. Zpřístupnění pro skupiny 
nad pět osob zajistí TIC Železný Brod.

Iva Chaloupková, vedoucí IKS

Prodloužení termínu výstav

11



MĚSTSKÉ DIVADLO

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ŽB

květen–září: po–pá 9–12 a 12.30–17 hodin, so–ne  9–13 hodin
V době státních svátků 5. a 6. 7. 2015 bude otevřeno od 9 do 13 hodin.

Sezónní otevírací doba

• Turistické noviny Český ráj 
• Adresář zaměstnanců Městského úřadu Železný Brod 
• Přehled ordinačních hodin lékařů ze všech zdravotnických zařízení města
V souvislosti s tím, upozorňujeme:
MUDr. Vlk bude v termínu 29. června – 15. července čerpat řádnou dovolenou.

Zdarma k vyzvednutí v TIC

39. ročník nejnavštěvovanější zahradnické výstavy v České republice „Zahrada Čech“ 
v Litoměřicích nabídne tradičně bohatý sortiment pro zahrádkáře, chalupáře a kutily. 
Součástí veletrhu bude i kulturní a doprovodný program. Bližší informace naleznete 
na www.zahrada-cech.cz.

• termín: 17. září 2015, odjezd v 7.10 hodin od budovy „B“ Městského úřadu
• zájemci přihlášení do 30. 7. 2015 budou mít vstupenky zakoupeny za předprodejní 
ceny (dospělí 70 Kč, důchodci a ZTP za 50 Kč)
Pozor! Přihlášení po tomto datu si vstupenky musí zajistit samostatně nebo si je zakoupit 
přímo v Litoměřicích.
• při přihlášení bude vybírána záloha 200 Kč na dopravu

Alena Matějková, referentka IKS 

Zahrada Čech

PODVEČER S DRAMAŤÁKEM
úterý 2. června od 18 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Divadelní představení v podání žáků ZUŠ Železný Brod. Veřejnosti se představí všechny 
skupiny literárně-dramatického oddělení. 
Přípravka: TŘI MEDVĚDI A BABKA CHŇAPKA od Pavla Šruta v úpravě Hany Švejdové.
Soubor TĚŽKÁ DOHODA: NEVIDITELNÁ v autorském představení v úpravě Milany 
Vilušínské.
Soubor KUKI KUKI: HLADOVÝ KUFR v autorském představení v úpravě Milany Vilušínské.

Vstupné dobrovolné
Pořádá ZUŠ Železný Brod
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ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ
úterý 9. června od 17 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Divadelní představení v podání žáků ZUŠ Železný Brod. Poslechnete si nejlepší sólisty 
a soubory hudebního oboru, letošní absolventy a úspěšné reprezentanty Základní umělecké 
školy Železný Brod.

Vstupné dobrovolné
Pořádá ZUŠ Železný Brod

ORIENT SHOW III. 
pátek 19. června od 16.30 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Opět tu máme benefiční akci Orient Show! V letošním roce se můžete těšit nejen na 
spoustu tanečních vystoupení: Historické tance Liberec, Disco Smiliies Semily, Afro 
tance Liberec, Orient Košťálov, Orient Železný Brod, Orient Tasmina, Balet, Irské 
sestry a další.
Naše pozvání přijala herečka Šárka Vaculíková známá jako Adriana Pešková ze seriálu 
Ulice, která bude celou akci moderovat spolu s naším skvělým moderátorem Honzou 
Bartošem známým jako Revival Michala Davida. Přijďte proto podpořit naše tanečnice, ale 
hlavně přispět na dobrou věc – na léčbu Barunky Mildnerové a Barunky Mickové. Slečny obdrží 

celý výtěžek z akce. 
V tento den můžete 
také do Městského 
divadla přinést víčka 
od pet lahví. V průběhu 
show se můžete těšit 
na slosování lístků 
o hodnotné ceny! 
Vstupné dobrovolné

Pořádá Helena 
Čihulková a její 

pořadatelský tým 
s podporou Města 

Železný Brod
foto: Monika Navrátilová

ZÁVĚREČNÝ SBOROVÝ KONCERT
středa 24. června od 17 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Koncert v podání žáků ZUŠ Železný Brod. Představí se vám všechny tři sbory naší školy: 
nejmenší – CVRČCI, mladší žáci – HVĚZDIČKY a zkušení sboristi – ŘETÍZEK.

Vstupné dobrovolné
Pořádá ZUŠ Železný Brod
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MĚSTSKÉ DIVADLO

 DS Tyl Železný Brod

Ohlédnutí za letošním ročníkem Železnobrodských divadelních her
Ve dnech 17. až 19. dubna 2015 se v našem městském divadle opět konaly Železnobrodské 
divadelní hry. Páteční večer zahájily svým příjemným vystoupením děvčata z vokálního 
sdružení Eternal Voices a na divadelní minulost zdejšího spolku krátce zavzpomínal Karlík 
Svoboda. Pan místostarosta Mališ poté přivítal všechny zúčastněné a jako čestný host 
odhalil nové spolkové tablo, pořízené k jubilejnímu roku 2015. Konferenciéři večera Alena 
Matějková a Olda Hudský seznámili návštěvníky s programem přehlídky a mohlo se začít.
Jako první se publiku představili ochotníci z Olešnice u Turnova hrou Roberta Thomase 
Mandarinkový pokoj. V sérii krátkých příběhů s lehce napínavou zápletkou hráli všichni 
herci, jak nejlíp dovedli a sklidili zasloužený potlesk.
V sobotu odpoledne zahrály děti dětem pohádku Míček Flíček. Soubor přijel z Nové Vsi nad 
Popelkou a malí herci odvedli i přes trochu nesmělosti pěkné představení.
Sobotní večer publiku zpříjemnili ochotníci z Rokytnice nad Jizerou náročnou a velmi zábavnou 
hrou Raymonda Cooneyho Nerušit prosím! aneb Dvouplošník v hotelu Westminster. Scéna, 
kostýmy i výkony herců byly vynikající a představení se všem moc líbilo.
V neděli odpoledne zahrála dětskému publiku ponikelská ochotnická omladina pohádku 
Černobílé štěstí. Romantický příběh o vílách a čertech proložený písničkami se divákům líbil 
a účast byla skutečně hojná. Mládežníci měli krásné kostýmy, slečny byly sličné a mládenci 
ztepilí, jen trochu nesmělí.
V průběhu víkendu mohli návštěvníci vidět malou výstavku plakátů a fotografií z představení 
našeho souboru z let 2010 až 2014 a souběžně také proběhla soutěžní výstavka obrázků 
pohádkových postav, kterou zorganizovala Alenka Matějková.
Letošní divadelní hry tedy proběhly úspěšně. Každý soubor obdržel památeční skleněnou 
plaketu, na jejíž výrobě a vkusném uložení se podíleli pánové Libor Bursa, Jaroslav Peer 
a Libor Bryknar. Všechny ochotníky jsme mohli pohostit díky velkorysému daru pana Ladislava 

Bukvice a velký 
dík také patří panu 
Tomáši Hilgerovi, 
který nafotil naše 
nové tablo a Ivanu 
Procházkovi, který 
pomáhal s přípravou 
plakátu. Na závěr 
děkujeme také všem 
divákům, kteří naši 
akci přišli podpořit.

Tomáš Kesner 
DS Tyl Železný BrodZahájení divadelních her
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MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY

Běla Těhníková slaví
Před třiadevadesáti lety, 6. června, se narodila herečka a bývalá předsedkyně divadelních 
nadšenců, možno říci, základní kámen našeho sboru – Běla Těhníková. Stále to je ta krásná 
lesní panna z Tylovy báchorky a z dalších pětatřiceti evidovaných inscenací, které zvládla 
s lehkou grácií díky poctivému studiu textů a hlavně díky svému nadání pro herectví, které 
jí nadělila do vínku ctná paní Thalie a štědrá příroda. Vždy si dala záležet, aby tímto darem 
potěšila obecenstvo. Svojí snahou, která často přesahovala ochotnickou angažovanost, 
pracovala i jako předsedkyně spolku a byla to předsedkyně shovívavá, ale i přísná. 
Za všechna ta léta prožitá v našem divadle, za všechna ta radostná přestavení a za všechnu 
s láskou konanou práci pro soubor Tyl Ti, Bělo, děkujeme a přejeme Ti do dalších let zdraví,  
pohodu a krásné vzpomínání na mladé časy prožité v našem milém divadle.

Tvoji Tyláci

První stálá štace 
Studio Hamlet vystoupilo 
1. května 2015 s literárně-
divadelním pásmem o Emě 
Destinnové roz. Kittlové v Kittlově 
domě na Krásné. Představení 
v půvabném, ale naprosto 
nedivadelním prostředí se 
neobešlo bez těsného kontaktu 
s diváky. Po dohodě s pořadateli 
se tématická vystoupení v podání 
Studia Hamlet stanou pravidelnou 
součástí prvomájové pouti 
sv. Josefa. Poděkování patří paní 
doktorce Rákosové a obci Pěnčín.

Zdislava Bohuslavová

 Studio Hamlet Železný Brod

MICHAL GABRIEL
do 7. června | červen: úterý–neděle 13–neděle

Městská galerie Vlastimila Rady
Výstava soch známého českého sochaře, vystavěná převážně na ženských motivech. 

Vstupné 20 Kč | Pořádá IKS Železný Brod
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MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY

KC KINO ŽELEZNÝ BROD

Vybíráme z programu kina
Jedním z absolutně největších 
filmových hitů nejen června, 
ale vůbec celého roku 2015 
budou bez pochyby Mimoňové. 
Tito neskutečně roztomilí 
žlutí tvorečkové a dobráci od 
kosti vidí od nepaměti smysl 
své existence v posluhování 
tomu největšímu darebákovi 
široko daleko. Kdykoliv shodou 
náhod, ke kterým často přispívali oni sami, o svého pána přišli, hned si hledali dalšího. 
A tak to šlo celá staletí, od Tyranosaura Rexe přes hraběte Drákulu až do okamžiku, kdy 
žádného nového nadřízeného najít nedokázali a upadli do hluboké deprese. Naštěstí 
se v jejich středu zjevili tři hrdinové – hrdý Kevin, hladový Stuart a lehce vystresovaný 
Bob. Ti vyrazili do světa, aby všem svým mimoňským kamarádům vrátili smysl života. 
A právě o jejich hledání a nalézání vypráví animovaná komedie pro celou rodinu, kterou 
uvedeme na samotném konci měsíce, a to hned dvakrát. Snímek má premiéru ve čtvrtek 
25. června a my jej těm největším nedočkavcům nabídneme poprvé hned v pátek 26. června 
od 14.30 hodin. A kdo to nestihne v pátek, bude mít další možnost hned druhý den, tedy 
v sobotu 27. června, a to v 13.30 hodin. 
Tyto netradiční časy jsme zvolili proto, že právě o tomto posledním červnovém víkendu 
bude kino hostit část z bohatého programu druhého ročníku uměleckého festivalu Seš-lost?, 
z čehož máme velkou radost a na nějž vás také srdečně zveme.
Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz. My všichni z KC Kino 
vám přejeme krásné léto a po prázdninách se budeme těšit zase v kině na viděnou!

David Pešek

STALETÍ KOLEM NÁS
11.–28. června

červen: úterý–neděle 13–16 hodin
vernisáž 10. června 2015 od 16 hodin

Městská galerie Vlastimila Rady
Výstava výtvarného oboru Základní umělecké školy Železný Brod. Výstava bude zakončena 
aukcí žákovských prací ve čtvrtek 25. června od 17 hodin. Přijďte podpořit mladé 
výtvarníky, přijďte podpořit naši Základní uměleckou školu!

Vstupné 10 Kč
Pořádá ZUŠ Železný Brod
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD

PECHA KUCHA NIGHT
pátek 26. června od 19 hodin

KC Kino Železný Brod
Pravidelným návštěvníkům, ale i těm, kteří zatím neměli příležitost Pecha Kucha Night 
v Železném Brodě navštívit, připomínáme PKN v rámci uměleckého festifalu Seš-lost?. 
Speciální formát prezentací, který vymezuje účinkujícím poměrně přísné mantinely 
– 20 snímků po 20 vteřinách, což v praxi znamená 6 minut a 40 vteřin prezentací naplněných 
poučením i zábavou! 

Vstupné 100 Kč v předprodeji, 120 Kč na místě 
(předprodej od 16. června v TIC Železný Brod)

Pořádá tým PKN

HODNOTA UMĚNÍ
sobota 27. června od 16 hodin (do 20 hodin)

KC Kino Železný Brod
Konference na téma Hodnota umění v rámci festivalu Seš-lost?. Jakou hodnotu má umění 
pro pořadatele, studenty a absolventy uměleckých škol, definovat asi lze. Jakou hodnotu 
má však pro veřejnost? Je práce umělce a jeho postavení dostatečně ceněno – a to jak 
společensky, tak i finančně? 

Vstupné 150 Kč na místě, s festivalovou páskou vstup volný
Pořádají studenti a absolventi uměleckých škol, Eliška Lhotská (vedoucí projektu)

UMĚLEC JAKO ŘEMESLNÍK, ŘEMESLNÍK JAKO UMĚLEC
neděle 28. června od 13.30 hodin (do 16 hodin)

KC Kino Železný Brod
Veronika Ruppert, kterou znáte hlavně jako moderátorku rádia Wave, přijede do Železného 
Brodu na pozvání pořadatelů festivalu Seš-lost. Přes osm let připravuje pořad o české 
autorské módě Modeschau a díky této dlouhodobé práci je respektovaná pro svůj přehled 
o české módní scéně. Do KC Kino si připravila diskuzi se svými hosty na téma Umělec jako 
řemeslník, řemeslník jako umělec. 

Vstupné 120 Kč na místě, s festivalovou páskou vstup volný

Foto: Jan Mašek
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DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽELEZNÉHO BRODU A OKOLÍ

LÍŠENSKÉ POCHODY ČESKÝM RÁJEM
sobota 6. června od 6 hodin

45. ročník tradičních pochodů
Program začíná již v pátek 5. června na hřišti v Líšném u táboráku, kde kromě občerstvení zahraje 
k tanci a poslechu skupina Nonstop z Liberce. V sobotu je od 6. hodiny připraven v sokolovně 
v Líšném start na nejdelší trasu (50 km). Prezentace bude zahájena vždy půl hodiny před startem 
jednotlivých pochodů. V průběhu rána a dopoledne je možné vyrazit na ostatní trasy 38, 29, 21, 14 
a 7 km. Nejkratší trasa je určena především pro rodiny s kočárky. Cestou narazíte krom krás, které 
nabízí Český ráj, na populární „Hlavní kontrolu“ s udírnou. Na kratších trasách můžete zpestřit  
malým pochodníkům zdravý pohyb v přírodě připravovanými dětskými hrami.
Odpoledne i večer vás bude provázet po dojití do cíle pochodů v sokolovně živá hudba 
v podání skupin Kapelníci a Nonstop. Další informace na www.lisenske-pochody.cz.

Pořádá KČT při TJ Sokol Líšný

MĚSTSKÉ MUZEUM V ŽELEZNÉM BRODĚ

MAKULATURY 
19. května – 28. června

červen: úterý–neděle 9–12 a 13–16 hodin
Městské muzeum – Běliště

Zlínský malíř a grafik Zdeněk Macháček se na Bělišti představí výtvarnými díly z cyklu 
Makulatury, ve kterém různými technikami svébytně využívá a přetváří vyřazené potištěné 
archy papíru.

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

ANTONÍN DROBNÍK 
1. května – 30. srpna

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

Komorní výstavou ve sklářské expozici Městského muzea zavzpomínáme na osobnost 
a dílo sklářského výtvarníka Antonína Drobníka, jehož nedožité devadesáté narozeniny 
si v letošním roce připomínáme. Výstava představí především Drobníkovy broušené, ryté 
a hutně tvarované práce, které vytvořil v Železnobrodském skle. 

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

Na červenec připravujeme 

výstavu fotografií lidové architektury Petra Luniaczka na Bělišti 
a Dny lidové architektury 18. a 19. července.

Mgr. Petra Hejralová, ředitelka
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O ODPOUŠTĚNÍ 
středa 10. června od 18.15 hodin

Aula sklářské školy Železný Brod
Přednáška s pracovním seminářem s RNDr. Scarlett Vasilukovou-Rešlovou, PhD. 
Požadováno je vybavení poznámkovým blokem a psacími potřebami.

Pořádá místní skupina ČKA – Český ráj

KOMUNÁL
pátek 12. června od 20 hodin

Bzí u Železného Brodu
Koncert rockové skupiny v kompletní sestavě členů bývalé skupiny Komunální odpad. Jako 
hosté vystoupí kapely Unisono a Krásná práce (dříve kapela Fernandez).

Vstupné v předprodeji 150 Kč
vstupné na místě 180 Kč (e-mail: luchvali@seznam.cz) 

Pořádá TJ Sokol Bzí

NECKYÁDA 
sobota 13. června od 10 hodin

Železný Brod
Neckyáda – tentokrát trochu jinak – bez mostu. Přejímka plavidel 
od 9 hodin u DDM Mozaika, start v deset hodin. K poslechu  
a třeba i k tanci hrají Kapelníci. Připravte si plavidla, soutěží se 
o zajímavé ceny!

Pořádá DDM Mozaika Železný Brod

A BOHOVÉ SE VRACEJÍ! 
úterý 16. června od 18.15 hodin

Aula sklářské školy Železný Brod
Přednáška s besedou s Doc. Pavlem Hoškem, ThD.

Pořádá místní skupina ČKA – Český ráj

DĚTSKÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE A VÍTÁNÍ LÉTA
sobota 20. června od 14 hodin (Vítání léta od 19 hodin)

Hrubá Horka
Zveme vás na příjemné posezení při dobré hudbě a u dobrých horeckých specialit.
V případě nepříznivého počasí se koná v sokolovně, jinak venku.
Vstupné na Dětské sportovní odpoledne dospělí 30 Kč, děti zdarma | Vítání léta 50 Kč

Pořádá TJ Sokol Hrubá Horka

DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽELEZNÉHO BRODU A OKOLÍ

Využijte příležitosti k práci na sobě a rozšíření svých znalostí s ČKA a přijďte v hojném 
počtu. Přejeme frekventantům aktivit ČKA příjemné prožití prázdnin a těšíme se na setkání 
nejen s nimi, ale i s dalšími novými zájemci v zimním semestru. 

Ing. arch. Martin Tomešek
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DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽELEZNÉHO BRODU A OKOLÍ

OBRAZY Z DOMOVA VLADIMÍRA HLUBUČKA
10. dubna – 21. června pondělí–neděle 9–17 hodin

Muzeum a galerie společnosti Detesk
V neděli 21. června skončí v Muzeu a galerii společnosti Detesk výstava obrazů a kreseb 
Vladimíra Hlubučka (1928–2013). Nejdříve navštěvoval železnobrodskou sklářskou školu  
a potom pražskou Akademii výtvarných umění. Stal se malířem-krajinářem, ale až do 
začátku sedmdesátých let se věnoval také figurální tvorbě. Od dětství až do smrti žil 
a tvořil střídavě v Křížkách na Malé Skále a v Praze, ale často se vydával za zajímavými 
podněty pro svou figurální, ale zejména krajinářskou tvorbu i do zahraničí. Pro výstavu byly
vybrány jen obrazy a kresby z Maloskalska, takže vznikl zajímavý, názorově jednotný celek, 
připomínající jeho tvorbu od konce sedmdesátých let, z období, kdy v malbě dosáhl svých 
uměleckých vrcholů.

Pořádá společnost DETESK

HRÁTKY S PAMĚTÍ 
úterý 16. června od 10 hodin

Dům s pečovatelskou službou Železný Brod
Sociálně-aktivizační služby pro seniory, trénink paměti s lektorem Zdeňkem Chourou, 
pracovníkem v sociálních službách, členem České alzheimerovské společnosti.

Vstupné 15 Kč 
Pořádá Odbor sociálních věcí MěÚ Železný Brod

ROCKFEST TĚPEŘE 
sobota 27. června od 16 hodin

Těpeře, hřiště u sokolovny
4. ročník rockového festivalu. Kromě místních F.A.King a Těsně Vedle vystoupí 
heavymetalová smečka z Prahy Sleazy Roxxx, z Berouna přijedou Nightfall zahrát 
songy známé kapely Nightwish, v podání Ravenlaw zazní klasický power metal. Jistě 
neopakovatelnou show předvedou kapely Ovčie Kiahne (rock‘n‘roll-punk) z nedalekých 
Kacanov a Dá-mi? (dříve Season Crack-punk v podání mladých „dam“). Dále vystoupí 
jablonečtí Exots (pop-rock) a John Silver (rock-big-beat) ze Smržovky. Celý hudební večer 
uzavře rachot (thrash-metalcore) z Libštátu – Outlet Fiction. V Těpeřích se kromě výborné 
tvrdé muziky budou podávat neméně dobré pochoutky z udírny a grilu, tradiční halušky 
budou moci návštěvníci festu zapít pivem ze Svijan či polotmavým z Rohozce. Pro případ 
nepříznivého počasí bude k dispozici velký stan. 
Prvních 30 platících dostane jedno pivo zdarma!

Vstupné 160 Kč
Pořádá TJ Sokol Těpeře

Na červenec a srpen připravuje Muzeum a galerie společnosti Detesk výstavu obrazů z domova 
a cest Josefa Jíry. Výstava nepřipomene jen jeho stále živé malířské dílo, ale také, že 15. června 
uplyne deset let od jeho smrti. Na výstavy srdečně zve Antonín Langhamer, kurátor.

Výstava obrazů Josefa Jíry
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O festivalu Seš-lost?
Ve třech dnech konání uměleckého festivalu Seš-lost? se mohou na jednom místě 
setkávat studenti, absolventi a etablovaní umělci, mají možnost předávat si zkušenosti 
a sbírat nové informace v rámci pořádaných přednášek, výstav a konferencí. 

Co se stane s absolventy uměleckých škol, když vstoupí na pracovní trh? Co všechno mohou 
dělat? Například proměnit město v uměleckou metropoli. Přesně o to se snaží organizátoři 
festivalu Seš-lost? s několika desítkami účastníků festivalu. Pro ně a další absolventy jsou 
totiž tyto otázky aktuální. Bývalá Šroubárna v Železném Brodě, kterou vlastní jeden z členů 
skupiny Tvrdohlaví, Zdeněk Lhotský, se tedy na tři dny stane hlavním dějištěm festivalu 
s názvem Seš-lost? Pro návštěvníky budou připraveny semináře, Pecha Kucha Night, 
výstavy, urban art, video mapping, koncerty, přednášky a párty.
Umělecký festival určený nejen umělcům, ale všem, kdo mají zájem o umění a především 
jeho budoucnost. Pro všechny absolventy je vpád do tvrdé reality nelehkou překážkou  
a ne každému se poštěstí vydělávat si tím, co skutečně vystudoval a co ho baví. Co se týče 
umění, platí to dvojnásob. Živit se uměním, to chce odvahu, otevřenou mysl a často také 
dobré kontakty. Proto jde o festivale především o absolventy vysokých uměleckých škol, 
na jejichž bedrech leží budoucnost českého umění. Cílem festivalu je podpořit tyto umělce  
v nesnadném startu jejich kariéry, dodat jim potřebné sebevědomí a naučit adekvátně ocenit 
sebe i svou práci. Někteří dostanou možnost se prezentovat na výstavě probíhající v místním 
squatu i po celém Železném Brodu.
Téma letošního ročníku – Hodnotu umění – jsme si vytyčili na základně otázek, které si 
jakožto studenti uměleckých oborů klademe poměrně často. Jakou hodnotou má umění 
pro nás, asi dokážeme říci. Jakou hodnotu má však pro veřejnost? Je práce umělce  
a jeho postavení dostatečně ceněno, a to jak společensky, tak i finančně? Na toto téma
byl vypracován projekt zahrnující konferenci a výstavu, která stylem instalace i samotným 
konceptem stojí na hraně konceptuálního díla. Snahou autorů není odpovídat na výše 
zmíněné otázky, nýbrž spíše podnítit přemýšlení a třeba i aktivitu širší veřejnosti na toto 
téma. Současně byla také spuštěna facebooková stránka Hodnota umění, poskytující 
prostor pro vyjádření vlastního názoru.
Kdo jsme?
Známe se ze středoškolských a vysokoškolských studií, vernisáží, přednášek a dalších 
podobných akcí.
Společně připravujeme jednou za tři měsíce akci Pecha Kucha Night Železný Brod, v červnu 
2014 jsme společně realizovali v Železném Brodě Bienále šperku 2014.
Spousta z nás pochází či studovala v Železném Brodě, jsme tedy absolventy Střední 
uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě, máme rádi Brod a rádi se tam vracíme. Nyní 
žijeme po celé České republice jako absolventi všech uměleckých škol a náš tým se stále rozšiřuje.
Přijměte tedy pozvání na festival, který je tak trochu o umělci ztraceném v realitě, který hledá 
odpovědi na otázky a učí se dělat jen věci, které mají opravdu smysl.
Jak projekt podpořit?
Na stránce hithit máte možnost zakoupit festivalový časopis, plátěné tašky s ilustracemi 
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1. 6. po Úřední den od 14 hodin
3. 6. st Schůze výboru od 14 hodin
10. 6. st Celodenní výlet. Navštívíme muzeum E. Štorcha v Lobči, v bývalém 
vojenském prostoru Hradčany nás  čeká pískovcový útvar Psí kostel a Skalní brána (pěšky  
3 km tam a 3 km zpět), v Doksech navštívíme Muzeum Čtyřlístku. Sportovní obuv, pití a svačina 
jsou nutné. Odjezd od sklářské školy v 8 hodin, návrat po 18. hodině. Cena 200 a 230 Kč.
15. 6. po Ruční práce od 14 hodin
17. 6. st Kluby Onko-Dia od 14 hodin
PODĚKOVÁNÍ patří těm členkám, které prodávaly, a všem ostatním, kteří si zakoupili kvítek 
měsíčku lékařského a tak podpořili Ligu proti rakovině.
INFORMACE pro přihlášené na výlet za církevními stavbami. V sobotu 20. 6. odjezd  
v 7 hodin od sklářské školy. Cena 200 Kč. Navštívíme objekty – Stará Boleslav – Paladium, 
Neratovice – Kaple sv. Vojtěcha, Mělník, Kosmonosy – Loreta. Nezapomeňte léky, svačinu 
a dobrou náladu. Dotazy u V. Petružálkové. 
Sledujte aktuální informace ve vývěsce na tržnici.
Krásné dny, plné sluníčka a pohody 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 červen 2015

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA 

DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽELEZNÉHO BRODU A OKOLÍ

festivalu a hlavně šperky od osobností českého umění a designu! Nenechte si ujít limitovanou 
kolekci šperků, kterou navrhovali: Jakub Berdych, Zdeněk Lhotský, Mark Ther, Adam Štěch, 
Veronika Ruppert, Michal Cimala, Richard Loskot a Čestmír Suška. Výtěžek z této kolekce 
bude použit na zafinancování uměleckého festivalu Seš-lost?.
Na co se můžete těšit?
Pecha Kucha Night, koncert PTAKZ (Edoshův Kur-ník, SEkS, Idkfa, Qbeat), diskuze  
s Veronikou Ruppert, kabaret Jana Šnébergera, konference na téma Hodnota umění, noční 
vernisáže, sochy ve veřejném prostoru, projekce na budovy, noční komentované prohlídky, 
otevření dvoudenních galerií po městě, autorské přednášky, prezentace galerií a teoretiků, 
umělecká tombola...
Více informací na: www.ses-lost.cz. Předprodej vstupenek: www.hithit.com / projekt: 
Umělecký festival Seš-lost? za zvýhodněnou cenu 250 Kč. Předprodej vstupenek na 
akci Pecha Kucha Night zvlášť v Turistickém informačním centru Železný Brod od  
16. června 2015.

za organizátory festivalu Eliška Lhotská, vedoucí projektu
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MARATÓN A PŮLMARATÓN TĚPEŘE 2015
sobota 4. července od 11 hodin

Těpeře
5. ročník závodu horských kol. Pavla Havlíková (česká reprezentantka) takto popisuje 
trať: „Výhodou trati je, že je stavěna pro každého, bez ohledu na věk či výkonnost. Každý 
si tam najde to své – krásné technické pasáže, sjezdy i výjezdy různého stupně obtížnosti. 
Ale vše v mezích „sjízdnosti“ pro všechny. Kamenitý výjezd – výšlap je výzvou pro každého 
– nepsaná soutěž, kdo vyjede nejvýš, se stala prestižní záležitostí mezi závodníky“.
Bližší informace na www.mtbs.cz – sekce kalendář (přihláška, propozice, pokyny...) nebo 
http://obec-tepere.blog.cz

Pořádá T.J. Sokol Těpeře

FOTBALOVÝ TURNAJ O 1. PELECHOVSKÝ POHÁR
sobota 20. června od 9 hodin

hřiště u Základní školy v Železném Brodě, Pelechovská 800
Na turnaj v malé kopané jsou srdečně zváni všichni milovníci sportovního zápolení. Přihlášky: 
tel. 778 488 224 – Zdeněk Hloušek, hrací systém: 4+1, hrací doba: 12 minut, povrch: umělá 
tráva, počet družstev: 10, startovné: 1 000 Kč (družstvo), občerstvení zajištěno. Více 
informací na https://www.facebook.com/proseca

Pořádá Amatérský fotbalový klub Proseč C. F.

A tým: sehrál v krajském přeboru mužů Libereckého kraje další čtyři zápasy. V sobotu 
21. 4. zajížděl Brod do České Lípy, kde po dobrém výkonu remizoval 1:1. Střelcem byl 
Holeček. Zápas ovlivnil jablonecký rozhodčí Šmíd, který brodský tým několikrát poškodil a to 
hlavně při vyrovnávacím gólu České Lípy, kdy si vymyslel penaltu. Za svůj tendenční výkon 
byl následně komisí rozhodčích po zásluze potrestán, ale bohužel ztracené body Brodu 
nikdo nevrátí. V neděli 26. 4. se v Brodě hrálo atraktivní derby proti Velkým Hamrům. Hosté 
byli kvalitním soupeřem a konečná remíza 3:3 byla asi spravedlivá. Dva góly vstřelil Šimek 
a jeden Kysela. I další zápas bylo derby. V sobotu 2. 5. zajížděl Brod do nedalekého Bozkova 
a opět byl k vidění atraktivní fotbal. Brod byl celkově lepší a rychle vedl, když se trefil Kysela. 
Bozkov zápas ale otočil. Těsně před poločasem vyrovnal Maryško. Domácí po hodině hry po 
penaltě znovu vedli, ale Berka pět minut před koncem vyrovnal na konečných 3:3. Poslední 
zápas v uvedeném období sehráli Broďáci doma 9. 5., kdy přivítali Doksy. Nejlepší výkon 
jara přinesl výhru 1:0, když jediným střelcem byl Šilhán. Hlavním strůjcem výhry byl brankář 

Železnobrodský fotbal od 16. 4. do 15. 5. 2015  

Inter REG liga – muži v sokolovně Železný Brod
Železný Brod – Česká Lípa 13. června od 18 hodin

Jiří Hampl

Házená – rozlosování jarní části soutěže
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Kopal, který několikrát Brod podržel. Brodské áčko tak v osmi jarních zápasech dvakrát 
vyhrálo, čtyřikrát remizovalo a dvakrát prohrálo. V tabulce tak pět kol před koncem soutěže 
bylo na solidním šestém místě.
B tým: bojuje o záchranu, pokud tým neposílí hráči z A týmu, tak mladíci na své soupeře 
většinou nestačí. V tabulce rezerva byla k 15. 5. na dvanáctém nesestupovém místě. 
Železný Brod B–Jenišovice 2:6 (2:2) 2× Holeček 
Jilemnice–Železný Brod B 5:0 (1:0)  
Železný Brod B–Mšeno B 9:3 (7:1) 3× Kysela, 2× Dupač, 2× Podstavek, Kovář, Grebeníček 
Rovensko–Železný Brod B 4:2 (3:1) 2× Šefr
Dorost: na jaře zatím hraje výborně s bilancí čtyři výhry a jedna remíza s prvním Turnovem. 
Zatím dorostu patří vynikající čtvrté místo krajského přeboru.  
Turnov–Železný Brod 2:2 (0:1) Drobný, Šefr 
Mšeno–Železný Brod 1:3 3× Salaba    
Železný Brod–Tanvaldsko 4:3 (1:0) 2× Salaba, Kostlán, Šefr
Starší žáci: jsou zatím na druhém místě tabulky, když na jaře zatím dvakrát vyhráli a jednou 
nečekaně prohráli v Chrastavě. 
Železný Brod–Lučany 10:1 (6:1) 3× Červenka, 3× Chizhmar, Šťastný, Dupač, Trakal  
a Musílek
Chrastava–Železný Brod 3:0 (1:0)
Železný Brod–Višňová 6:1 (2:1) 2× Habr, Štastný, Chizhmar, Lakomý, Nemec
Mladší žáci – hráli v uvedeném období celkem čtyři zápasy s bilancí: tři výhry a jedna 
prohra. Celkově skončili v základní části soutěže na druhém místě a dále je čekaly tři zápasy 
nadstavby.
Hodkovice–Železný Brod 0:9 (0:3) 4× Musílek, Jelínek, Majovský, Hyška, Čapek a vlastní     
Semily–Železný Brod 1:9 (0:5) – přátelsky 3× Vít, 2× Musílek, 2× Jelínek a Kotlár
Tanvaldsko–Železný Brod 6:1 (4:1) Jelínek
Železný Brod–Lučany 8:2 (5:0) 2× Musílek, 2× Vít, Hyška, Paldus, Podzimek a Jelínek
Přípravka ročník 2006: opět ovládla všechny turnaje, na kterých hrála.
18. dubna turnaj v Železném Brodě – A tým 1. místo, B tým 6. místo (zúčastnilo se  
13 týmů)
25. dubna turnaj v Hodkovicích – 1. místo (zúčastnilo se 12 týmů) 
3. května turnaj ve Velkých Hamrech – 1. místo (zúčastnilo se 12 týmů) 
9. května turnaj Rádlo/Hodkovice  – 1. místo (zúčastnilo se 12 týmů)
Přípravka ročník 2007: hrála na stejných turnajích jako ročník 2006 a dosáhla velmi 
slušných výsledků. 
18. dubna turnaj v Železném Brodě – 4. místo (zúčastnilo se 13 týmů) 
25. dubna turnaj v Hodkovicích – 7. místo (zúčastnilo se 12 týmů)    
3. května turnaj ve Velkých Hamrech – 5. místo (zúčastnilo se 12 týmů)  
9. května turnaj Rádlo/Hodkovice – 3. místo (zúčastnilo se 12 týmů)
Přípravka ročník 2008: sehrála zatím tři turnaje a vždy skončila na druhém místě. 
26. dubna turnaj v Desné – 2. místo (zúčastnilo se 9 týmů)
1. května turnaj v Železném Brodě – A tým 2. místo, B tým 4. místo (zúčastnilo se 9 týmů) 
9. května turnaj v Železném Brodě – A tým 2. místo, B tým 5. místo (zúčastnilo se 9 týmů)
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Fotbalový klub TJ FK ŽBS Železný Brod plánuje od září 2015 založení nového týmu 
dětí narozených v letech 2009 a 2010. Informace podá a přihlášky přijímá p. Kletečka 
(725 244 280) nebo p. Gernát (608 512 543). 

Ostatní zájemci se mohou přihlásit do oddílu v době tréninků jednotlivých kategorii přímo na 
fotbalovém hřišti v Železném Brodě:
Dorost 1997–2000: pondělí a středa vždy od 17.30 hodin
Starší žáci a mladší žáci 2001–2005: úterý, čtvrtek a pátek vždy od 16 hodin
Přípravka ročník 2006: středa a pátek vždy od 16 hodin
Přípravka ročník 2007 a 2008: podělí a středa vždy od 16.15 hodin 

Jaroslav Kletečka, předseda klubu

Nábor do fotbalového klubu

D – zápas hraný v Železném Brodě
V – zápas hraný u soupeře

Fotbal – rozpis mistrovských zápasů – červen 2015
datum „A“ muži  „B“ muži dorost starší  žáci mladší žáci

6. 6. 2015 V 17 hod. Košťálov D 10.30 hod. Mšeno

7. 6. 2015 D 16 hod. Rychnov 
u Jablonce nad Nisou

D 13.45 hod. 
Česká Lípa

13. 6. 2015 D 17 hod. 
Turnov B

V 17 hod. 
Rokytnice nad Jizerou

V 12 hod. 
Sedmihorky

14. 6. 2015 V 11 hod. Habartice

Ve čtvrtek 23. dubna 2015 se uskutečnil 
již druhý ročník Orientačního běhu 
Panskou zahradou. 

Prvnímu ročníku nepřálo počasí. Ten 
letošní se vydařil a za krásného slunečného 
počasí si cestu do Panské zahrady našlo 
70 dětí. Akce byla součástí projektu Děti 
na startu. Zúčastnit se ale mohly i děti, které 
do projektu nejsou zařazené. Vítáni byli 
všichni, co chtěli prožít krásné sportovní 
odpoledne. 

Orientační běh 2015 

25



ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Akci pořádalo FSA Jany Boučkové a její profesionální kolektiv. Děkujeme všem. Zvláštní 
poděkování patří paní Kopalové za to, že nám pořadatelům umožnila připojení k elektrickému 
proudu ve své garáži a panu místostarostovi Mgr. Ivanu Mališovi, který se aktivně zapojil na 
jednom ze stanovišť. Těšíme se na další ročník. 

Jana Boučková

SPORT

Volejbalový oddíl při TJ Sokol Železný 
Brod uspořádal 2. května „májový“ 
sportovní den pro malé „prcky“. Účast 
byla hojná, spokojenost účastníků 
veliká, počasí nám všem rovněž přálo, 
a tak doufám, že se všichni těšíme na 
další ročník – díky všem pořádajícím 
této trachtace – především musím 
vyzdvihnout ženskou část našeho 
oddílu.  Ještě jednou díky. 

Jarda Paldus

Májový sportovní den pro děti s volejbalem

Upozorňujeme rodiče, že mateřské školy v Železném Brodě: 

● Mateřská škola Železný Brod, Slunečná 327 včetně odloučených pracovišť, tj. Mateřská 
škola Železný Brod, Na Vápence 766 a Mateřská škola Železný Brod, Školní 700
● Mateřská škola Železný Brod, Stavbařů 832
budou o hlavních prázdninách uzavřeny v době od 13. července do 21. srpna 2015 
včetně. O veškerých podrobnostech, způsobu platby stravného a pobytného i o možnostech 
využití nabídky Domu dětí a mládeže Mozaika v Železném Brodě v době uzavření 
železnobrodských mateřských škol budou rodiče informováni v jednotlivých mateřských 
školách.

Božena Měchurová, FO – úsek školství

Informace pro rodiče o uzavření mateřských škol v období hlavních prázdnin

 Základní škola Pelechovská

Je slunná neděle 3. května 2015 a do Prahy míří 48 běžců ze ZŠ Pelechovská. Čeká nás 
tradiční Volkswagen Maraton Praha. V 9.15 hodin se s dalšími 5 000 běžci vydáváme na trasu 

Maraton
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rodinného minimaratonu. 
Z Náměstí Republiky přes 
Štefanikův most, po nábřeží  
E. Beneše a Čertův 
most dobíháme do cíle 
na Staroměstském 
náměstí. Každý účastník 
dostává medaili a různé 
sponzorské dárky. A dál? 
Někteří si osladili výlet 
v cukrárně, jiní zašli na 
něco dobrého. Domů jsme 
všichni přijeli spokojeni. 
Děkuji paní Martině 
Hýrkové za vyzvednutí 
triček v Praze, paní učitelce Ivetě Kuželové a manželům Pirkovým za doprovod, panu 
řidiči Maršíkovi za příjemnou jízdu. Poděkování patří také všem dětem za vzorné chování  
a sluníčku, které nad námi svítilo. Mnozí se těší na Maraton 2016.

Hana Týblová

Díky naší bývalé kolegyni 
Mgr. Renatě Hlubučkové 
jsme se dozvěděli o volných 
vstupenkách na MS  
v hokeji v O2 Aréně v Praze. 
Nabízel je Mezinárodní 
hokejový svaz základním 
školám. Považovali jsme tuto 
informaci za velkou výzvu  
a ihned jsme se dali do pátrání.  
I přes zjištění, že se jedná 
pouze o možnost pro školy 
z Prahy a Středočeského kraje, 
jsme nelenili a zkontaktovali se 
s osobou, která měla celou věc 
na starost. Druhý den jsme již měli zajištěno 44 lístků a v rámci dobrých vztahů jsme polovinu 
z nich nabídli ZŠ Školní. Museli jsme splnit jedinou podmínku, a to vyrobit transparent 
v barvách jedné země z duelu Kanada–Rakousko, což děti za pomoci paní učitelky Evy 
Halamové zvládly dokonale. 
Konečně nastává den „D“, nedočkavě usedáme do autobusu a vyrážíme vstříc 
neopakovatelné pražské atmosféře. Náladu umocňují barvy české trikolory na našich 

Zájezd na utkání MS v ledním hokeji
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tvářích a vítězné pokřiky. Vidět na vlastní oči nejlepší hráče světa, spoustu krásných branek, 
naplněnou O2 Arénu, velkolepé osvětlení, do detailu propracované maskoty Boba a Bobka 
a vůbec všechno, to byla, jak říkali žáci, „fakt bomba“. Výprava neměla chybu. Opravdu jsme 
si celý program bezezbytku užili a naplno si vychutnali ovzduší jednoho z posledních utkání 
základní skupiny. Rozzářené oči a pochvalné uznání všech zúčastněných nás utvrdily v tom, 
že tato událost bude patřit k těm nejsilnějším a budou na ni ještě spoustu let vzpomínat. 
Jsme opravdu velmi rádi, že jsme mohli zprostředkovat tento trvalý sportovní zážitek alespoň 
čtyřiceti „vyvoleným“ žákům.

Milan Hlubuček a Tomáš Hartl, vedení školy

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Rok uplynul jako voda a za námi je další ročník atletického trojboje. Letošních 
závodů se zúčastnilo 121 žáků z prvních až pátých tříd ze ZŠ Koberovy, ZŠ Školní  
a samozřejmě naší školy. Mladé atletické naděje soutěžily ve třech disciplínách: běh 
na 50 metrů, skok do dálky a hod kriketovým míčkem.

Když jsem před rokem hodnotil loňský ročník, s nadsázkou jsem uváděl, že jsme vyhráli, 
„co šlo“, neboť jsme obsadili celou polovinu z možných třiceti medailových pozic. Že 
své postavení dokážeme ještě o něco vylepšit, tomu bych nevěřil. Ale stalo se. Z třiceti 
medailistů je šestnáct právě z naší školy. Zbývajících čtrnáct míst si rozdělili žáci ZŠ Školní 
a ZŠ Koberovy v poměru 12:2. Všichni, kteří po zásluze vystoupali na stupně vítězů, obdrželi 
krásné diplomy a sladké odměny. Naším zvykem je však obdarovat nejen ty, kteří obsadí 
první tři příčky, a proto si každý závodník odnesl sladkou odměnu ve formě čokoládové 
tyčinky.
Děkuji tímto všem, kteří se na přípravách a průběhu samotných závodů podíleli a pomohli se 
zajištěním krásného sportovního zážitku našim nejmenším sportovcům. Věřím, že se našim 
žákům bude v dalších ročnících dařit stejně dobře jako v dnešním závodě a fyzická průprava 
získaná ranním výstupem na Pelechov zůstane stálou výhodou. Sportu zdar!

Tomáš Hartl, zástupce ředitele školy

Atletický trojboj na ZŠ Pelechovská
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 Základní škola Školní

Ve dnech 23.–24. dubna 2015 se v naší duhové škole (ZŠ Školní) konala republiková 
dějepisná soutěž Historiáda 2015. K dvoudennímu měření sil se sešlo celkem 
sedmnáct týmů z celé České republiky. Barvy Železného Brodu hájila družstva z obou 
místních základních škol.

A co že to ta Historiáda je? Jedná se o soutěž čtyřčlenných skupin žáků 2. stupně základních 
škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kdy po dva dny žáci plní různé úkoly 
z oboru historie. Soutěž se pořádá nejen kvůli klání soutěžních týmů či setkávání pedagogů 
a vyměňování jejich zkušeností, ale snahou je i poukázat na náš region a město, ve kterém 
se většina soutěžních úkolů odehrává.
Pro žáky i doprovázející učitele byly připraveny doprovodné akce, exkurze na zámek 
Sychrov, putování železnobrodskou památkovou rezervací Trávníky, představení Faber 
„Jak rychtář oženil kata“, pro učitele navíc přednáška z nového vědního oboru o zvonech 
– kampanologie – od Mgr. Pavla Jakubce ze semilského okresního archivu, z níž zaujal 
především pohnutý osud železnobrodské zvonice.
Vítězem soutěže se stalo Gymnázium Teplice. Druhé místo obsadilo Gymnázium Opatov 
a na třetím místě skončilo Gymnázium Nymburk. Dále se s nevelkými bodovými odstupy 
poskládaly týmy z Opavy, Šumperku, Hradce Králové, Kutné Hory, Zlína, Železného Brodu 
(ZŠ Školní), Zábřehu, Svatobořic-Mistřína, Lomnice nad Popelkou, Železného Brodu 
(ZŠ Pelechovská), Bakova nad Jizerou, Pěnčína, Peček a Velkých Hamrů. Naše družstvo ve 
složení Adéla Kozáková, Tomáš Neugebauer, Miloslav Kafka a Michal Skrbek vybojovalo 
tedy pěkné 9. místo, když před ním se umístily pouze týmy z gymnázií.
Děkujeme panu místostarostovi Železného Brodu Mgr. Ivanu Mališovi, kulturní komisi 
MÚ Železný Brod, DT Glass Železný Brod a Optice Jiří Bíma Turnov, že svými příspěvky 
umožnili konání soutěže v tomto rozsahu. Chválu sklidila jídelna ZŠ, která bez problémů 
od rána do večera sytila domácí i hosty po celé dva dny. Pochvalně se hosté vyjádřili 
i o vybavení a zázemí naší školy. Soutěž by se nemohla uskutečnit ani bez obětavé spolupráce 

zaměstnanců muzea a informačního 
centra v Železném Brodě. Vedoucí 
infocentra Bc. Iva Chaloupková navíc 
nezištně poskytla soutěžícím upomínky 
na Železný Brod a podle docházejících 
ohlasů ne zbytečně. Velký podíl na zdaru 
celé akce má paní učitelka Mgr. Kateřina 
Bisová, agentura Hobit v čele s panem 
Mgr. Ivanem Bauerem a další pracovníci 
naší školy.

Mgr. Lenka Roštejnská

Historiáda 2015

Divadelní představení v tělocvičně
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

V úterý 28. 4. se mladší žáci a žákyně 
zúčastnili atletického čtyřboje (60 m, 
vytrvalostní běh, hod míčkem/vrh koulí 
a skok daleký/vysoký. Chlapci obsadili  
5. místo a dívky krásné 4. místo. 
Závodníci: Kryštof Hasan, Jakub Šilhán, 
Petr Čech, Filip Möller, Jan Žilík, Eva 
Zajícová, Tereza Jiřenová, Michaela 
Kačmarová, Aneta Satoriová, Ludmila 
Sochorová.
Ve středu 29. 4. se atletického čtyřboje 
zúčastnili i starší žáci a žákyně. Soutěžili 
ve stejných disciplínách jako mladší žáci. 
Mohli si navíc zvolit, zda budou házet míčkem nebo vrhat koulí. Chlapci vybojovali diplom za 
3. místo, dívky 6. místo. Závodníci: Veronika Šimůnková, Zlata Adámková, Nikola Šilhánová, 
Denisa Matulíková, Beáta Hušková, Jakub Hnatay, Dmitriy Chyzhmar, Jakub Šefr, Michal 
Skrbek, Vojtěch Novotný.
O týden později se konalo opět v Jablonci nad Nisou okresní finále Poháru rozhlasu pro
mladší (dívky 7. místo, chlapci 6. místo) a Pohár rozhlasu – O pohár ministra pro starší žáky, 
kteří vybojovali překrásné poháry, chlapci za 2. místo a dívky za 3. místo.
Mladší žáci a žákyně: Kryštof Hasan, Jakub Šilhán, Petr Čech, Filip Möller, Jan Žilík, 
Adam Vít, Eva Zajícová, Tereza Jiřenová, Michaela Kačmarová, Aneta Satoriová, Ludmila 
Sochorová, Emily Dehaan, Adéla Kozáková, Agáta Vrbatová, Anna Michalíková.
Starší žákyně a žáci: Veronika Šimůnková, Zlata Adámková, Nikola Šilhánová, Denisa 
Matulíková, Beáta Hušková, Aneta Babcová, Adéla Roučková, Eliška Krejsová, Jakub 
Hnatay, Dmitriy Chyzhmar, Jakub Šefr, Michal Skrbek, Vojtěch Novotný, Benjamin Machat,  
Michal Šimůnek.
Za špičkové výsledky následovala exkluzivní odměna pro starší žáky a žákyně: zájezd na 
hokejové utkání MS Kanada–Rakousko (12. 5. v Praze v O2 Aréně).
Všem atletům děkujeme za reprezentaci školy!

Jan Lufinka a Lenka Skrbková

Atletika slaví úspěchy

Asi nejslavnější figurka naší televizní tvorby slaví padesát let! Od 2. ledna 1965 nám
panáček v papírové čepici dává dobrou noc a milují ho děti i dospělí. Večerníčka 
namaloval výtvarník Radek Pilař, který je i autorem celé znělky. Hudbu zkomponoval 
Ladislav Simon.

Nejen to, ale i další zajímavosti se děti dozvěděly o naší oblíbené postavičce,  
o Večerníčkovi. A protože nám od té doby přinesl spoustu krásných pohádek, chtěli jsme si 

Večerníček slaví 50 let a my s ním
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k jeho narozeninám znovu připomenout 
ty nejlepší a nejoblíbenější.
Děti v družince poznávaly pohádkové 
knihy a postavy, skládaly puzzle, 
luštily a doplňovaly celou řadu úkolů  
s večerníčkovskou tématikou, vyráběly 
Večerníčka a nakonec se naučily 
písničku od K. Černocha: „Dříve než 
nám klesnou víčka těsně před spaním, 
uvidíme Večerníčka, jak se uklání…“
Výsledkem týdenního projektu je  
družinka plná pohádkových postav  
a obrázků.

Dana Maršinská, vedoucí vychovatelka školní družiny

 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

Ve sklářské škole bude pro veřejnost během letních měsíců zpřístupněná tradiční 
prázdninová výstava, jejíž koncept zahrnuje prezentaci uměleckého skla a produktového 
designu. Výstava bude zahájena úvodním slovem historika skla Oldřicha Palaty v úterý  
30. června 2015, v 10 hodin. Pro návštěvníky je otevřeno až do konce prázdnin každý den 
mimo pondělí, od 9 do 17 hodin.

Letní výstava SKLO a DESIGN

Srdečně zveme všechny příznivce skla na výstavu do Muzea skla a bižuterie do Jablonce 
nad Nisou. Výběr z největší veřejné sbírky železnobrodských skleněných figurek v souvislosti
s historií a současností figurálního užitkového, dekorativního a ateliérového českého skla
od 18. století po současnost. Produkci sklářské školy je věnována značná část expozice 
(připomínka 95 let existence sklářské školy a výročí 120 let narození otce železnobrodských 
figurek Jaroslava Brychty). Prezentují se skleněné figurky napříč jejich vývojem. Výstava je
zpřístupněná v rámci otevírací doby muzea od 22. května do 4. října 2015.

Výstava POHYB – VÝRAZ – EMOCE

Sklářská škola připravuje v rámci Léta na zámku 2015 výstavu skla, která bude pomyslným 
ohlédnutím za tvůrčí činností u příležitosti 95. výročí jejího založení. Reprezentativní 
výběr skleněných objektů, situovaný do prostorů zámku v Lomnici nad Popelkou, přiblíží 
návštěvníkům nejenom zajímavé umělecké artefakty, ale také pestré možnosti zpracování 
skla v technikách broušeného a malovaného skla, skleněné tavené plastiky nebo hutně 
tvarovaného skla. Zahájení: sobota 20. června 2015, od 14 hodin.

Výstava NEJEN SKLO
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Studenti sklářské školy se v rámci projektu Erasmus+, který podporuje studenty odborných 
škol při získávání praxe v zahraničí, rozjeli do ciziny na plně hrazené stáže. Do anglického 
Birminghamu odcestovalo osm studentů 3. ročníku (obory aplikovaná chemie, výtvarné 
zpracování skla a světelných objektů a průmyslový design). V průběhu tří až čtyř týdnů 
budou získávat pracovní dovednosti, zlepšovat se v anglickém jazyce a cestovat. Dalších  
11 absolventů školy čeká měsíční až dvouměsíční pracovní stáž v letních měsících, přičemž tři 
odcestují do irského města Cork. Z pracovních umístění našich studentů uvádíme: RollsRoyce 
a Coleshill Laboratories, Organic farm Warwick, Glass centre Stourbridge, Wewana:play, 
oddělení designu Clarke Associates Birmingham, Top Dog T-shirts Stourbridge.

Odborné praxe v zahraničí

Celkem 25 studentů 3. ročníků v rámci odborných třítýdenních praxí v Čechách nabývá nových 
znalostí, dovedností a zkušeností v následujících firmách: Cvrček Glass, Detesk, Diamo s. p. 
Stráž pod Ralskem, CHKO Turnov, Studio Lhotský, NK Design Jilemnice, Preciosa a.s, 
Preciosa Ornela Desná, Steinel Technik, Tiskárna Zaplatílek, Trevos Košťálov, TUL Liberec, 
ZOO Liberec. Vedení školy děkuje všem vstřícným firmám, které se školou spolupracují.

MgA. Martn Hlubuček, zástupce ředitelky

Odborné praxe studentů v Čechách

 Základní umělecká škola 

Jsme nejmenší ZUŠka v jabloneckém okrese, ale rozhodně nezůstáváme neviditelní  
a pozadu. Svědčí o tom nejen místní i přespolní hudební i dramatické aktivity našich žáků, 
souborů a seskupení, ale i jejich úspěchy. 

Letos, jako každým rokem od ledna do května, probíhaly soutěže ZUŠ, které jsou velmi 
důležitou součástí základního uměleckého vzdělávání a vlastně jedinou soutěží svého 
druhu s možností celorepublikového srovnání. V letošním roce soutěžily děti v oborech 
hra na dechové nástroje, hra na bicí nástroje, sólový zpěv, orchestrální a souborová hra 
smyčcových nástrojů. Pro dramatický obor probíhala i letos celostátní přehlídka Mladá 
scéna. Ve všech těchto oborech naši pedagogové své žáky připravovali, mnozí z nich se 
probojovali až do krajských, v jednom případě i do celostátního kola a dosáhli vynikajících 
výsledků a umístění. 
LDO pod vedením paní učitelky Milany Vilušínské dostalo v krajském kole, jak pro soubor 
Těžká dohoda, tak pro soubor Kuki-Kuki doporučení na celostátní přehlídku.

Ví se o nás
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Náš malý smyčcový soubor pod 
vedením slečny učitelky Veroniky 
Jiřenové získal 3. cenu v krajském 
kole v Semilech, Šimon Mikéz 
– začínající bubeník ze třídy pana 
učitele Roberta Tomáše získal 
2. cenu v krajském kole v Liberci, Adélka 
Janků – saxofonistka ze třídy slečny 
učitelky Zlatky Chlupáčové získala 
1. cenu v krajském kole v České 
Lípě, taktéž 1. cenu v krajském kole 
v Jablonci nad Nisou získal malý 
zpěváček Jan Horváth ze třídy slečny 
učitelky Simony Michálkové. 
Největšího úspěchu dosáhla zpěvačka 
Marie-Magdaléna Jiřenová ze třídy 
paní učitelky Evy Lédlové. Maruška 
se přes všechna kola prozpívala až do 

toho nejvyššího – celostátního, které se uskutečnilo 16.–18. dubna v Turnově. Tam se setkali 
zpěváci a zpěvačky z celé republiky a v této konkurenci Maruška výtečně obstála a získala 
2. cenu. 

Všem ze srdce blahopřejeme a věříme, že i pro žáky i pro pedagogy je to nejen velká 
odměna za odvedenou práci, ale i motivace do dalšího uměleckého snažení.

Mgr. Eva Lédlová, ředitelka

Srdečně vás zveme na červnové akce pro širokou veřejnost, na kterých děti ukáží, co 
se za ten rok nového naučili a zároveň se tak symbolicky rozloučí se starým školním 
rokem. 

V Městském divadle se literárně-dramatické oddělení bude prezentovat na Podvečeru 
s dramaťákem v úterý 2. června, hudební oddělení pak Závěrečným koncertem žáků v úterý 
9. června a Závěrečným sborovým koncertem v úterý 24. června. Výtvarné oddělení ZUŠ se 
představí na výstavě Staletí kolem nás v Městské galerii Vlastimila Rady. 
Bližší informace k jednotlivým akcím naleznete v kapitolách Městské divadlo a Městská 
galerie. 

Mgr. Eva Lédlová, ředitelka

V závěru roku se představí ZUŠka v divadle i v galerii

Marie-Magdaléna Jiřenová
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 Dům dětí a mládeže Mozaika

Stejně jako v minulých letech i letos můžete své děti v období letních prázdnin přihlásit 
na příměstské tábory, které pořádají Dům dětí a mládeže Mozaika a železnobrodské 
sportovní organizace – viz tabulka. 

Kurzy jsou plánované zpravidla jako celotýdenní a kapacita bude naplňována podle pořadí 
odevzdaných přihlášek, po naplnění kapacity mohou být děti vedeny jako náhradníci 
pro případ uvolnění místa z důvodu nemoci. Přihlášky a bližší informace získáte u jednotlivých 
organizátorů.

Nabídka příměstských táborů v Železném Brodě – léto 2015

Organizace Termín
Denně
od–do 
(hod.)

Pro děti 
ve věku Kapacita Cena Přihlášky

do

Klub kanoistiky 13.–17. 7.  8.00–15.00 8 let 
a výše do 15 dětí 600 Kč 19. 6.

Bližší informace: Michal Veřtát, tel. 731 476 259, e-mail: kanoistzelbrod@volny.cz
Program: prověření zdatnosti v plavání, vodácký výcvik, ovládání jednotlivých typů lodí, základní 
dovednosti pobytu v přírodě, doprovodný program. Týdenní výcvik zakončen celodenním splutím 
Jizery. Stravování: oběd a pitný režim pro děti po celý den.

DDM Mozaika 13.–17. 7.  7.00–15.30 3 roky 
a výše do 30 dětí 700 Kč 15. 6.

DDM Mozaika 20.–24. 7. 7.00–15.30 3 roky 
a výše do 30 dětí 700 Kč 15. 6.

DDM Mozaika 27.–31. 7. 9.00–16.00 8 let 
a výše do 10 dětí 1.000 Kč 15. 6.

Bližší informace: DDM Mozaika: tel. 483 389 396, e-mail: ddm.zb@seznam.cz a na webových 
stránkách: http://www.ddmzb.cz/

TJ Sokol 27.–31. 7. 9.00–15.00 5–12 let do 15 dětí 1.500 Kč 15. 6.

Bližší informace: Jana Boučková, tel. 602 721 996, e-mail: bouckova@tfnet.cz
Program: všestranné sportovní aktivity, hry, soutěže, výlety. Stravování: svačina, oběd, svačina  
a pitný režim pro děti po celý den.

DDM Mozaika 3.–7. 8. 8.00–15.00 6 let
a výše do 20 dětí 1.500 Kč 15. 6.

DDM Mozaika 17.–21. 8. 7.00–15.30 3 roky 
a výše do 30 dětí 700 Kč 15. 6.

Tenisový klub 17.–21. 8. 9.00–13.00 6 let 
a výše do 16 dětí 750 Kč  

150 Kč/den 24. 6.

Bližší informace: Jan Lufinka, e-mail: lufin@seznam.cz nebo osobně v Tenisovém klubu ŽB
Program: děti se naučí základy tenisu, probíhat budou také tréninky všeobecných sportovních 
schopností a dovedností, vše pod vedením vyškolených trenérů. 
TJ Fotbalový klub 
ŽBS 17.–21. 8. 9.00–15.30 6 let 

a výše neomezena 750 Kč  
150 Kč/den 12. 8.

Bližší informace: Jaroslav Kletečka, tel. 725 244 280, e-mail: kletecka.jaroslav@seznam.cz 
Program: dvakrát denně fotbalový trénink (vždy hodinu a půl), mezi tréninky doprovodný program 
(např. koupaliště), v ceně je zahrnut oběd.
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6.–7. 6. Železnobrodský jarmark 
 (výtvarná dílnička, vystoupení tanečních kroužků na Bělišti, stánek)
12. 6.  Mozaikyáda – představení kroužků, vystoupení, dílničky pro děti i dospělé, 
 udírna, sejkory… 
13. 6. Neckyáda – tentokrát trochu jinak – bez mostu
19. 6. Předprázdninové spaní
20. 6. Loučské slavnosti (dílničky a stánek v Loučkách)
28. 6. Odjezd na tábor – Šumava
V průběhu června probíhá volejbalový turnaj družstev starších žákyň.

Eva Rydvalová, ředitelka

Akce DDM Mozaika na měsíc červen 2015

V této kapitole dochází k zásadní změně v systému zveřejňování osobních údajů. V souladu 
s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a s dodržováním právních norem souvisejících 
s ochranou osobních dat vyzýváme všechny, kteří oslavili své životní jubileum a chtějí 
být zveřejněni ve zpravodaji, aby zkontaktovali redakci telefonicky (483 333 948,  
722 793 091) nebo se zastavili osobně v kanceláři IKS u paní Chaloupkové.

Redakce

Životní jubilea 

 Gratulujeme

Už nám opět utekl rok a tak zas přišel čas oblastní soutěže „Zlatá včela“, tentokrát 
v Děčíně. Do soutěže šel náš tým omlazený, protože nejstarší členové odešli na 
střední školy a tak Železný Brod reprezentovali žáci z 2.–5. třídy.

Přesto, že po tříhodinové cestě vlakem i autobusy byli trochu unavení, zabojovali opět 
dobře. Z 21 mladších včelařů byla Adéla Fichtnerová na šestém místě a překvapením 
byl benjamínek celé soutěže, druhák Tomáš Ságl. Dostal se na krásné třinácté místo  
a do budoucna by se mohl stát naším černým koněm pro tuto soutěž. Navečer byl táborák 
s buřty, vystoupení „ohnivé skupiny“ a orientálních tanečnic. Ráno byla beseda se strážcem  
NP České Švýcarsko, vyhodnocení soutěže a pak už domů s radostí z dobrých výsledků. 

Zdeněk Horna, vedoucí včelařského kroužku

Ze včelařského kroužku 
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ZAJÍMAVOSTI A PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

Existence radosti na tomto i v jiných světech je stejně nezpochybnitelná jako třeba 
láska, duchovní procitnutí, vznik kosmu a řada dalších věcí… Také proto může 
Vladimír Holan, vedle Karla Hynka Máchy a Otokara Březiny jeden z našich i jiných 
básníků absolutních, v extázi vykřiknout: „Radost! / Ona  jest, ona skutečně jest, 
ona doopravdy jest!.“ Mnoho věcí radost ničí a zničí, mnoho věcí radost vyvolává 
a vyvolá. Setkání pěti výtvarníků z Českého ráje v Galerii 22 je z těch, které radost 
přináší vskutku v míře vrchovaté…

První takovou radostí je třeba dětství, které strávíte v Křížkách a na Malé Skále, v neskutečně 
barevném, tvarovém, rytmickém a hudebním prostoru, v prostoru plném inspirace a magie, 
naplněném pozitivní energií skal, vody a tamější přírody, v prostoru plném tajemství  
a vzbuzující stálý úžas. A právě úžas je to, co vás neopouští ani později a mnohem později… 
Nezabydlená krajina dětství se postupně zabydluje zkušeností života i smrti, také krajina 
zraje… Údolí Jizery, Záborčí, zahrada za domem a stodolami, první setkání s muflony, srnci,
krtkem, zmijí i úhoři, tajemná a tajná skalní města a jeskyně, zříceniny Zbirohu, vyhlídka 
Kde domov můj, Pánovo pole a Kalich, Suché skály, Panteon, Frýdštejn a Kopanina a další  
a další, nemusím jistě pokračovat… 
Tahle místa přece důvěrně znají i všichni ti, o kterých tu dnes mluvíme a jejichž práce jsou 
v Galerii 2 vystaveny. Je proto mou další radostí představit Břetislava Nováka, Jakuba  
a Marii Roztočilovy, Jana Šimka a Vladimíra Vélu. Všichni v sobě nosí – kromě mnoha  
a mnoha dalších vlastních prožitků a zkušeností – také pozoruhodné a nevšedně krásné 
krajiny Českého ráje.
Nemenší radostí, a jistě nejen mou, je to, že se majitel Galerie 22 Petr Smaha a kurátorka 
Lenka Morávková rozhodli k uspořádání výstavy současného skla a obrazů, které společně 
s historickým nábytkem vytvářejí radostně neotřelé dialogické propojení v čase i jinak  
a společně nacházejí výrazivo, které tak často a neočekávaně překvapí. 
Jinou radost přinášejí už jen samotná jména proslulých učitelů našich vystavujících, jen 
namátkou příkladně Stanislav Libenský, Břetislav Novák senior, Rony Plesl, Ladislav Oliva, 
Vladimír Linka, Jan Hendrych, Michael Rittstein, Veronika Bromová, Zbigniew Libera, Josef 
Jíra, Jan Novotný, Vladimír Komárek, Zdeněk Burian či Milan Knížák. Nebudeme tu nijak 
podrobněji zdůrazňovat ani onu známou skutečnost, že skutečná individualita si vždycky  
a často celý život hledá svou vlastní cestu, svůj vlastní přístup, snaží se však vždy navazovat 
na tvorbu svých guruů, rozvíjet ji, překračovat, dotvářet, objevovat stále nové a nové 
možnosti. Stagnace v umění i v životě je smrt…
Rovněž místa, kde všichni tito umělci studovali či absolvovali domácí i zahraniční stáže, by 
zasloužila mnohem podrobnější popis. Kromě dnes už vyhlášených středních škol včetně 
oné železnobrodské je to příkladně UMPRUM, AVU a mimo jiné třeba Royal Academy of Art 
v Haagu, Studio otevřené formy Zbigniewa Libery nebo The Maharaja Sayajirao University 
of Baroda v indickém Gudžarátu a její slavná škola malby miniatur.

Petr Holman (ze zahájení výstavy – redakčně kráceno)

Nezabydlená krajina
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Poznej svého spolužáka
Obecně prospěšná společnost AFS je vzdělávací organizací a mimo jiné 
zprostředkovává pobyty středoškolských studentů. Každoročně k nám přijíždí asi 
60 mladých lidí z celého světa, bydlí v hostitelských rodinách a chodí na česká 
gymnázia. Já se jmenuji Helena Hronová, letos hostíme svého čtvrtého studenta, 
Marcose ze Španělska, který navštěvuje gymnázium v Nové Pace, a také již několik let 
pracuji pro AFS jako dobrovolnice. V tomto školním roce jsme spustili nový projekt, 
který se jmenuje „Poznej svého spolužáka“. Rodiny si mohou na týden vyzkoušet, 
jaké to je, mít doma hostitelského syna nebo dceru. Přečtěte si dojmy Míšy Vondrové 
a její rodiny, kteří týden hostili mexického studenta Lea, spolužáka jejich syna.

Dobrý večer Helo,

tak si zase zkoušíme zvyknout, že tu toho mexického smíška nemáme. Byl to skvělý týden. 
Všichni nadšení! Když jsme před týdnem, v neděli večer, Lea z Vrchlabí přivezli k nám do 
Bzí, bylo hned jasné, že to bude fajn. Už v autě jsme si stihli říct různé věci, ačkoliv naše 
znalosti angličtiny jsou spíše jen základní. Každý den byl však lepší a lepší. Kluci si to 
užívali, malý Láďa vzal Lea okamžitě za našeho. První večer se naučil španělsky „buenas 
noches“, každý den si to trénoval a ověřoval, aby večer mohl Lea potěšit a zazářit. Vašík 
dostal od Lea pěkně do těla při posilování. Společně jsme si toho stihli spoustu povyprávět 
a ukázat. Lea jsme představili za ten týden celé naší rodině.
Neradi jsme se loučili. Kluci se trochu loučili už doma. Ještě že jsem u toho nebyla (říkal mi 
to manžel), slzela bych. Ládik na Lea prý vyskočil jako opička. Dostal náramek přátelství, na 
který je patřičně hrdý.
Lepšího jste nám na zkoušku snad ani nemohli dopřát. Mnohokrát děkujeme.   

 
Moc doufám, že 
se nám poštěstí 
a ještě se s Leem 
na některé akci 
AFS potkáme, 
než se vrátí 
domů do Mexika. 
Moc se těším na 
novinky z AFS 
a srdečně Vás 
zdravím.
Ještě jednou moc 
díky. Míša

Helena Hronová 
(redakčně kráceno)Hostitelská rodina ze Bzí
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OSTATNÍ

Legiovlak dorazí do Liberce
U příležitosti 100. výročí boje československých legií za samostatný stát zahájila 
Československá obec legionářská v loňském roce dlouho připravovaný projekt LEGIE 100.

Nejvýznamnějším počinem v rámci projektu je Legiovlak, který přijede na Hlavní nádraží  
v Liberci ve čtvrtek 28. května v 10 hodin a přístupný bude zdarma zájemcům o vojenskou 
historii každý den až do pátku 12. června, ve všední dny od 8 do 18 a o víkendu od 9 do  
19 hodin. 
Aktuální informace o Legiovlaku mohou čtenáři nalézt na stránce www.legiovlak.cz.

Jiří Filip, Československá obec legionářská

HÁDANKA

Správná odpověď na květnovou hádanku zní: 
Příměstské tábory nabízí pro děti ze Železného Brodu celkem pět organizací.
Výherci květnové hádanky: Václav Fichtner a Věra Baťková 
Červnová hádanka: Kteří členové výtvarné skupiny Tvrdohlaví již v Městské galerii vystavovali?
Své odpovědi zasílejte na e-mail: info@zelbrod.cz nebo telefonujte na číslo 483 333 999 do 
15. června 2015.

Přijďte se podívat do Českého rozhlasu Sever do Liberce! 

Den otevřených dveří proběhne v neděli 14. června od 10 hodin v liberecké redakci, Modrá 
ulice 1048. Od 13 hodin se přesuneme na zahradu v Lidových sadech, kam přijedou Poutnící, 
Monogram a jiné kapely, čeká vás program pro celou rodinu.

Tomáš Beneš, vedoucí liberecké redakce

Máte zájem pracovat u policie? 
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje hledá nové a nadšené zájemce o práci  
u Policie České republiky. Zájem je především o ženy a muže, kteří žijí v našem regionu, tedy  
v Libereckém kraji, a kteří vnímají práci policisty jako své celoživotní poslání. Více informací 
naleznete na http://www.policie.cz/clanek/mate-zajem-pracovat-u-policie-kontaktujte-nase-
personalni-pracoviste.aspx (kontakty na personální oddělení: e-mail: krpl.op@pcr.cz,  
tel. 974 461 405).

nprap. Dagmar Sochorová, KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí
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INZERCE

VODOINSTALACE
TOPENÍ
nabízí opravy 

vodovodních rozvodů
rekonstrukce koupelen

montáž a opravy 
vod. baterií

instalace van, 
sprch. koutů, wc

připojení kuchyň. dřezů, 
umyvadel

montáže, rekonstrukce
a opravy topných systémů

tel. 728 675 919 / 606 310 817
e-mail: josko.ne@seznam.cz

PRONAJMU 
ZAŘÍZENOU AUTODÍLNU  

SE ZÁZEMÍM 
V ŽELEZNÉM BRODĚ. 

Možnost i s kompletním 
vybavením, včetně 

pneuservisu 
a diagnostického zařízení. 

Výše nájmu dohodou. 
TEL. 606 234 707 

ROMAN DANÍČEK 

Milí Broďáci,
V SOBOTU 30. KVĚTNA 

otvírám v Železné ulici 103
své

MINIMUZEUM 
SKLENĚNÝCH 

BETLÉMŮ
S PRODEJNOU 
SKLÁŘSKÝCH 

VÝROBKŮ
Jste srdečně zváni

Více na http://minimuzeum.
wix.com/betlemy
Alena Kortanová
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INZERCE

KOUPÍM POZEMEK U LESA

 – zbořeniště – 

voda podmínkou

730 603 954

ZDE JE MÍSTO PRO VAŠI REKLAMU

Ceník inzerce 
naleznete na 
http://www.zeleznybrod.cz/cz/aktualne/ze-
leznobrodsky-zpravodaj/
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INZERCE

Základní umělecká škola Železný Brod

vás srdečně zve na výstavu
prací žáků výtvarného oboru

STALETÍ KOLEM NÁS

11.–28. června 2015 
v Galerii Vlastimila Rady

Vernisáž proběhne 
ve středu 10. června 2015 v 16 hodin

Slavnostní zakončení školního roku 2014/2015 
a aukce prací žáků 

se bude konat ve čtvrtek 25. června v 17 hodin


