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Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
červen je nejenom měsícem, kdy děti na jeho začátku slaví svůj svátek a na konci jim začínají 
vysněné prázdniny, ale pro obyvatele železného brodu je symbolem konání populárního 
jarmarku. Ani loňská omezení v důsledku rekonstrukce mostu nemohla zabránit jeho konání, 
takže se jarmark, po znovuotevření spojnice mezi oběma břehy města, letos prakticky vrací 
do předchozí podoby.
každý z návštěvníků jarmarku očekává od této akce něco jiného. rozhodně se již vytratil 
původní historický záměr jarmarku, nikdo tam nejdeme za účelem směny nebo koupě 
dobytka či jiného, v tehdejších dobách pro domácí hospodářství nepostradatelného, zboží. 
dnes se jeden více těší na atrakce, druhý má namířeno za kulturním programem, další si se 
zájmem prohlédne stánky nabízející různé produkty včetně jídla a pití a jsou i tací, kteří jdou 
prostě jen nasát atmosféru tradiční akce. na jarmarku je také čas si popovídat se známými, 
které tak často nevídáme. Chápeme i ty, kterým při jarmarku vadí vyšší hluk ve městě nebo 
dopravní omezení. Přesto všechny prosíme, udržme si přátelskou atmosféru této tradiční 
akce a vydržme i určitá nepohodlí. současně bychom rovněž chtěli poděkovat všem, kteří 
se na organizaci a provozu jarmarku jakkoliv podílejí.
dobrou zprávou je, že se v poslední době výrazně zvýšila nabídka stravovacích služeb ve 
městě. Máme radost, neboť se tak stalo po delších či kratších jednáních, náročnějších či méně 
náročných rekonstrukcích. Prakticky v průběhu dvou měsíců byly otevřeny tři restaurace na 
takříkajíc „již dříve zavedených“ adresách, což ocení nejen návštěvníci jarmarku, ale rovněž 
turisté zavítající do města v jiných obdobích a pochopitelně každodenně rovněž občané 
železného brodu. každá restaurace si stejně jako ty dosavadní buduje své postavení ve 
městě, je zaměřena na určitý typ klientely. Jak bude úspěšná, ukáže budoucnost. Přesto 
jim všem přejeme, aby se jim v podnikání dařilo a město železný brod tak mohlo mít v této 
oblasti širší nabídku pro všechny.
ohlédneme-li se o 150 let zpátky, zjistíme, že právě tehdy v červnu měli občané železného 
brodu úplně jiné starosti. v tomto čísle zpravodaje si můžete přečíst výňatky z historických 
materiálů o prusko-rakouské válce z roku 1866 týkající se našeho města. bezesporu řada 
z nás ví o tomto konfliktu pouze v souvislosti s bitvou u Hradce králové, ale netuší, že se 
dotýkala i železného brodu. člověku musí být nutně smutno z toho, jaký strach zažívali 
tehdejší broďáci, jak museli nakrmit a ve svých domech ubytovat přicházející vojska, jak 
musel tehdejší starosta (v textu není zmíněno jeho jméno – byl to pan Petr rada) vyjednávat 
s vojenským velením. nezáviděníhodné, smutné.
A v souvislosti s připomínkou onoho konfliktu ještě jedna poznámka. na 14. červen připadá 
světový den dárců krve, bohužel ne dosti zdůrazňovaný. o významu dárcovství krve nejen při 
ozbrojených konfliktech, ale i v mírových dobách, je zbytečné se rozepisovat. každopádně, 
přes celkový nedostatek dárců v české republice máme u nás ve městě i ty mnohonásobné.
važme si tedy toho, že si můžeme v klidu a míru užívat jarmarečních radostí a současně 
děkujeme všem dárcům krve, brodským i jiným, za jejich obětavost a ochotu.

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta Mgr. František lufinka, starosta

úVoDNÍ SLoVo
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rADNIcE INForMUJE

Usnesení rady města Železný brod z 25. zasedání 
konaného dne 11. 4. 2016 
rada města Železný brod po projednání
schvaluje program schůze rady města v předloženém znění 
bere na vědomí výsledek inventarizace majetku města za rok 2015 
schvaluje uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě číslo: 4713206942 s UnIQA  
pojišťovna, a. s., se sídlem evropská 136, 160 12 Praha 6, Ič: 49240480, za účelem 
prodloužení hromadné smlouvy k 1. 1. 2017 – povinné ručení havarijní pojištění flotily 
osobních vozidel 
schvaluje prodloužení pojistných smluv č. 0003-042-074 (havarijní pojištění + připojištění 
hasičských vozidel) a 0507-844-018 (strojní pojištění hasičských vozidel vč. živlu)  
s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., se sídlem Římská 2135/45, 120 00 Praha 2,  
Ič: 46973451, do 31. 12. 2016 
schvaluje dotace z Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v železném brodě na 
rok 2016 v rámci 1. výzvy na následující projekty těmto subjektům a uzavření veřejnoprávních 
smluv na tyto dotace (jejich vzor je přílohou tohoto usnesení): 1. 30 000 kč TJ sokol bzí na 
projekt Tělocvičná jednota sokol bzí 2. 12 360 kč TJ sokol Hrubá Horka na projekt Pořízení 
sportovního vybavení na místo starého, dožilého 3. 16 000 kč TJ sokol Hrubá Horka na 
projekt Úhrada provozních nákladů – elektřina, voda za 1. pololetí 2016 4. 5 600 kč sdH 
Těpeře na projekt 6. ročník bzovsko-Těpeřského poháru 5. 3 290 kč sdH Těpeře na projekt 
zimní příprava mladých hasičů 6. 18 517 kč sdH Jirkov na projekt sportovní činnost sdH 
Jirkov 7. 6 440 kč sH čMs-sbor dobrovolných hasičů bzí na projekt dětská sportovní přilba 
Mammut sky Walker 2 8. 10 500 kč TJ sokol železný brod na projekt Prostředky pro TJ – 
oddíl stolního tenisu 9. 17 500 kč TJ sokol železný brod na projekt Prostředky pro TJ – oddíl 
volejbalu 10. 4 200 kč kamenický klub mládeže, z. s. na projekt sportovní akce a sportovní 
vybavení kamenického klubu mládeže 11. 43 000 kč Fit studio aerobiku Jany boučkové, 
z. s. na projekt závodní sezona sportovního aerobiku, fitness a čsH 12. 24 000 kč Fit 
studio aerobiku Jany boučkové, z. s. na projekt odměny trenérům projektu děti na startu 
13. 49 000 kč Tenisový klub železný brod, spolek na projekt správce areálu tenisových 
dvorců 14. 29 400 kč Tenisový klub železný brod, spolek na projekt sportovní vybavení pro 
mládež a vybavení zajištění chodu kurtů 15. 35 000 kč Tenisový klub železný brod, spolek 
na projekt čerpadlo pro areál tenisových dvorců 16. 19 000 kč TJ sokol Těpeře na projekt 
rekonstrukce vnitřního osvětlení 17. 7 200 kč TJ sokol Těpeře na projekt 6. ročník závodu 
horských kol – Maratón a půlmaratón 2016 18. 8 000 kč TJ sokol Těpeře na projekt okresní 
přebor lHl – lomnice nad Popelkou 19. 8 000 kč HC železný brod na projekt Úhrada 
provozních nákladů na sportovní činnost 20. 3 000 kč Ing. zdeněk Hloušek na projekt  
2. Pelechovský pohár 
neschvaluje dotace z Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v železném brodě 
na rok 2016 v rámci 1. výzvy na následující projekty těmto subjektům: 1. 21 000 kč TJ sokol 
Hrubá Horka na projekt zaizolování příčky u balkonu v sokolovně 2. 14 000 kč TJ sokol 
Hrubá Horka na projekt Úprava šotolinového hřiště 3. 33 600 kč Tenisový klub železný brod, 
spolek na projekt odkup pozemku od s. p. lesy čr 
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rADNIcE INForMUJE

schvaluje dotace z Programu podpory kultury, činnosti spolků v železném brodě  
a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v železném brodě na rok 
2016 v rámci 1. výzvy na následující projekty těmto subjektům a uzavření veřejnoprávních 
smluv na tyto dotace (jejich vzor je přílohou tohoto usnesení): 1. 25 000 kč sdH Jirkov 
na projekt Ples střední uměleckoprůmyslové školy sklářské 2. 6 720 kč studio Hamlet 
železný brod, z. s. na projekt noc divadel 2016 3. 20 000 kč studio Hamlet železný brod, 
z. s. na projekt shakespearovy slavnosti v železném brodě 4. 8 100 kč TJ sokol Hrubá 
Horka na projekt dětský maškarní karneval a čepeček 5. 11 100 kč TJ sokol Hrubá na 
projekt dětské sportovní odpoledne a vítání léta, oslava 115 let tělovýchovy na Hrubé Horce  
6. 12 000 kč kamenický klub mládeže, z. s. na projekt Celoroční provoz kamenického 
klubu mládeže, z. s. 7. 4 000 kč rodinné centrum Andílek, z. s. na projekt orient show Iv.  
8. 3 760 kč rodinné centrum Andílek, z. s. na projekt závody kočárků 9. 10 800 kč  
TJ sokol Těpeře na projekt 10. sportovní ples 10. 12 000 kč TJ sokol Těpeře na projekt 
Provozní náklady na činnost spolku na 1. pololetí 2016 11. 3 640 kč základní organizace 
českého zahrádkářského svazu železný brod na projekt Řez a roubování ovocných stromů  
12. 16 000 kč občanské sdružení střevelná na projekt Údržba hasičské zbrojnice  
13. 10 000 kč český rybářský svaz, z. s., místní organizace železný brod na projekt rybářské 
závody 14. 4 000 kč spolek zdravotně postižených železnobrodska na projekt Příspěvek na 
klubovou činnost a rozšíření náplně práce v klubech 15. 10 000 kč Petr Holman na projekt 
čavany a yunomi, současná česká autorská dřevem pálená čajová keramika 16. 6 000 kč  
ds Tyl železný brod na projekt železnobrodské divadelní hry 17. 31 600 kč bzovský 
okrašlovací spolek o. s. na projekt XI. staromilská pouť do bzí ke kostelu nejsvětější Trojice 
18. 15 000 kč Mgr. ladislav ouhrabka na projekt WITCHFesT 4 19. 18 000 kč TJ sokol 
železný brod na projekt Prostředky na pořádání kulturních akcí pro děti a mládež města 
železný brod a okolí 20. 10 820 kč Tenisový klub železný brod, spolek na projekt Tenisový 
ples, 5. ročník 21. 3 050 kč Marie Šírková na projekt Aktivity pořádané Ms ččk na Hrubé 
Horce, kulturní a společenské akce – 1. pololetí 2016 
neschvaluje dotace z Programu podpory kultury, činnosti spolků v železném brodě  
a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v železném brodě na rok 
2016 v rámci 1. výzvy na následující projekty těmto subjektům: 1. 7 168 kč sdH Jirkov 
na projekt kulturní akce sdH Jirkov 2. 4 800 kč kamenický klub mládeže, z. s. na projekt 
oslava dětského dne 
schvaluje dotace z Programu podpory sociálních služeb v železném brodě na rok 2016  
v rámci 1. výzvy na následující projekty těmto subjektům a uzavření veřejnoprávních smluv 
na tyto dotace (jejich vzor je přílohou tohoto usnesení): 1. 25 000 kč spokojený domov, 
o. p. s. na projekt osobní asistence v domácím prostředí 2. 10 000 kč Compitum, z. s. na 
projekt Terénní sAs pro rodiny s dětmi Compitum 3. 25 000 kč Centrum pro zdravotně 
postižené libereckého kraje, o. p. s. na projekt komplexní odborná terénní a ambulantní 
pomoc ohroženým rodinám s dětmi v libereckém kraji 4. 10 000 kč reP, z. s. na projekt 
Poradna pro rodinu a děti 5. 5 000 kč Fokus semily, z. s. na projekt Terapie ve Fokusu 
schvaluje bezplatné poskytnutí řeziva základní škole železný brod, Pelechovská 800, 
příspěvková organizace, v objemu 2 m3
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schvaluje výjimku obecně závazné vyhlášky města železného brodu č. 1/2013 o úpravě 
doby nočního klidu a souhlasí s nočním klidem pro Pecha kucha night a after party v roce 
2016 v případě klidně probíhajících akcí od 01.00 hodiny následujícího dne 
souhlasí s pořádáním motoristické akce Horním Pojizeřím a železnobrodskem dne  
21. 5. 2016, která bude probíhat na hasičském cvičišti v železném brodě
souhlasí s pořádáním motoristické akce Historic Jizera dne 9.–10. 9. 2016, která bude 
probíhat u sokolovny v železném brodě
schvaluje záměr provedení akce zateplení fasády vaněčkova, č. p. 407 a 408 v železném 
brodě 
schvaluje návrh dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 1-sd019/12 ze dne 16. 4. 2012, změněné 
dodatkem č. 1 ze dne 4. 2. 2015, s dodavatelem PUdIs a. s., nad vodovodem 3258/2,  
100 31 Praha 10, Ič: 45272891, kterým se navyšuje cena díla o 28 000 kč bez dPH 
schvaluje pronájem prostoru k podnikání v budově Masarykova č. p. 500, která je součástí 
pozemku pč. 785 v k. ú. železný brod za účelem pořádání prodejních akcí pro veřejnost, pro 
2. pololetí roku 2016, firmě s-textil s. r. o., budyšínská 381/26, Praha 8, Ič: 27645657, výše 
nájemného je stanovena na 500 kč za hodinu (osvobozeno od dPH) 
schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi Městem 
železný brod, náměstí 3. května 1, železný brod, Ič: 00262633 a firmou s-textil s. r. o., 
budyšínská 381/26, Praha 8, Ič: 27645657 
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IP-12-4002957/
vb/04 mezi Městem železný brod, Ič: 00262633, náměstí 3. května 1, železný brod a čez 
distribuce, a. s. se sídlem Teplická 874/8, Teplice 405 02, Ič: 24729035, která je zastoupena 
firmou bIMonT s. r. o. se sídlem české Mládeže 713/122, liberec, Ič: 47781262 pro zřízení 
věcného břemene na pozemek ppč. 1583/3 v k. ú. Hrubá Horka 
schvaluje snížení výše nájmu na 1. 500 kč / měsíc (osvobozeno od dPH) za pronájem části 
stavby splzov 28, která je součástí st. pozemku pč. 237 v k. ú. bzí u železného brodu, účel 
pronájmu: prodejna regionálních výrobků 
schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlouvy, který je uzavřen mezi Městem železný brod, 
náměstí 3. května 1, železný brod, Ič: 00262633 a Tomášem Pelikánem, splzov 8, železný 
brod, Ič: 43253971na pronájem části stavby splzov 28, která je součástí st. pozemku  
pč. 237 v k. ú. bzí u železného brodu 
neschvaluje snížení výše nájmu pozemku pč. 74/1 – zastavěná plocha o výměře 603 m2  
v k. ú. železný brod na 271 350 kč za rok a opuštění od navyšování nájmu o roční míru 
inflace 
neschvaluje přidělení bytu č. 3 v ulici Příčná 311, železný brod, XX, výměnou za stávající 
byt v ulici vaněčkova, XX, z důvodu dluhu na místním poplatku za odpady 
neschvaluje udělení výjimky panu XX, trvale bytem Jistebsko XX ze směrnice pronajímání 
obecních bytů dle čl. 7, bod 4 písm. b) 
bere na vědomí zprávu z jednání bytové komise ze dne 30. 3. 2016
schvaluje přidělení bytu č. 3 o velikosti 1+1, Husova 590, železný brod, XX, nájemné je 
stanoveno na 55 kč/m2 
schvaluje přidělení bytu č. 16 o velikosti 3+1, vaněčkova 407, železný brod, XX, nájemné 
je stanoveno na 58,60 kč/m2 
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rADNIcE INForMUJE

schvaluje individuální dotaci z Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v železném 
brodě na rok 2016 v rámci 1. výzvy a uzavření veřejnoprávní smlouvy na tuto dotaci (její vzor 
je přílohou tohoto usnesení): 11 060 kč TJ sokol železný brod – oddíl volejbalu na projekt 
kvalifikační turnaj o postup do II. ligy žen 

Usnesení zastupitelstva města Železný brod z 12. zasedání 
konaného dne 25. 4. 2016 

zastupitelstvo města Železný brod po projednání
schvaluje program zasedání zastupitelstva města v předloženém znění 
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 11. zasedání zastupitelstva města 
souhlasí s provedením rozpočtových opatření č. 2 za rok 2016 
schvaluje obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2016 o zákazu konzumace alkoholických 
nápojů v upraveném znění 
schvaluje dotaci z Programu podpory kultury, činnosti spolků v železném brodě a podpory 
organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v železném brodě na rok 2016  
v rámci 1. výzvy na následující projekt tomuto subjektu a uzavření veřejnoprávní smlouvy 
(vzor veřejnoprávní smlouvy je přílohou tohoto usnesení) na tuto dotaci: 40 000 kč TJ sokol 
Těpeře na projekt rockfest Těpeře 2016 
neschvaluje dotaci z Programu podpory kultury, činnosti spolků v železném brodě  
a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v železném brodě na rok 
2016 v rámci 1. výzvy na následující projekt tomuto subjektu: 98 988 kč rodinné centrum 
Andílek, z. s. na projekt nájemné – služby na rok 2016/2017 rC Andílek 
schvaluje dotace z Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v železném brodě na 
rok 2016 v rámci 1. výzvy na následující projekty těmto subjektům a uzavření veřejnoprávních 
smluv (vzor veřejnoprávní smlouvy je přílohou tohoto usnesení) na tyto dotace: 1. 105 000 kč  
TJ sokol železný brod na projekt Prostředky na činnost TJ, 2. 350 000 kč TJ Fk žbs 
železný brod na projekt sportovní činnost TJ Fk žbs železný brod 
neschvaluje dotace z Programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v železném brodě na 
rok 2016 v rámci 1. výzvy na následující projekty těmto subjektům: 1. 100 000 kč TJ Fk žbs 
železný brod na projekt rekonstrukce mládežnické kabiny, 2. 145 362 kč TJ sokol železný 
brod na projekt Prostředky pro TJ – rekonstrukce oken na výcvikové chatě Horní domky 
schvaluje dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg 
v-A česká republika – Polsko v rámci projektu rozhledny, vyhlídky a stezky pro rozvoj 
cestovního ruchu v euroregionu nisa a pověřuje starostu podpisem dohody 
neschvaluje odkoupení pozemků parc. č. 1125 – ostatní plocha, neplodná, výměra 65 m2, 
parc. č. 1126 – lesní pozemek, výměra 2381 m2, parc. č. 1127 – ost. pl., neplodná, výměra 
230 m2, parc. č. 1128/1 – lesní pozemek, výměra 2327 m2, parc. č. 1128/2 – ostatní pl., 
neplodná, výměra 507 m2, vše v k. ú. Jirkov u železného brodu 
schvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 2426/8 v k. ú. železný brod z vlastnictví 
české republiky – státního pozemkového úřadu, Ič: 01312774, Husinecká 1024/11 a Praha 3 
-žižkov do majetku Města železný brod, Ič: 00262633, náměstí 3. května 1, železný brod 
schvaluje směnu části pozemku parc. č. 1492/1 – ostatní plocha, manipulační plocha  
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Usnesení rady města Železný brod z 26. zasedání 
konaného dne 9. 5. 2016 

rada města Železný brod po projednání
schvaluje program schůze rady města v předloženém znění 
souhlasí s převodem dvou počítačů z majetku Města železný brod do majetku svč Mozaika 
železný brod
souhlasí s převodem zahradního domku na nářadí – movitého majetku Města železný brod 
své příspěvkové organizaci Mateřské škole železný brod, slunečná 327 k 31. 5. 2016 
souhlasí s převodem ocelového nájezdu pro bezbariérový vstup – movitého majetku Města 
železný brod své příspěvkové organizaci základní škole železný brod, Pelechovská 800  
k 31. 5. 2016 
souhlasí s převodem 6 ks obrazů své příspěvkové organizaci Městskému muzeu železný 
brod do jejich sbírek 
odkládá materiál o uzavření provozu mateřských škol v době hlavních prázdnin a ukládá 
paní Měchurové doplnit podklady a předložit k projednání radě města na následující schůzi, 
která se bude konat 30. 5. 2016
schvaluje výjimku z obecně závazné vyhlášky města železného brodu č. 1/2013 o úpravě 
doby nočního klidu a souhlasí s nočním klidem pro akci roCkFesT Těpeře, která proběhne 
v Těpeřích před sokolovnou dne 25. 6. 2016, od 1.00 hodiny následujícího dne 
bere na vědomí zahájení motorkářské sezóny klubu kUMPAnI CzeCH loUžnICe dne  
7. 5. 2016 na Malém náměstí v železném brodě 
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14196813 o poskytnutí podpory ze státního fondu 
životního prostředí čr v rámci operačního programu životní prostředí, kterým se termín pro 
předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce, uvedený v bodu 5., písm. f), mění 
na 30. 7. 2016 
bere na vědomí zápis z hospodářské komise ze dne 20. 4. 2016 
bere na vědomí zápisy z redakční rady ze dne 14. 3. a 11. 4. 2016 
bere na vědomí zápis z komise pro vzhled města ze dne 4. 4. 2016 
doporučuje zastupitelstvu města schválit žádost o poskytnutí půjčky z Fondu na zlepšení 
bydlení na opravu a obnovu střechy včetně konstrukce krovů a klempířských prvků a výměny 
oken v domě starších 20 let v čp. 410, ulice stavbařů, železný brod, ve výši 200.000 kč 
doporučuje zastupitelstvu města schválit žádost o poskytnutí půjčky z Fondu na zlepšení 

a části pozemku parc. č. 1494/1 – ostatní plocha, manipulační plocha ve vlastnictví Města 
železný brod za část pozemku manželů Jindřicha exnera a věry exnerové parc. č. 1492/13 
– ostatní plocha, zeleň, vše v k. ú. železný brod; po geodetickém zaměření bude navržen 
způsob provedení směny 
schvaluje směnu části pozemků pč. 1882 – trvalý travní porost ve vlastnictví Petra bareše  
a 1870 – orná půda ve vlastnictví manželů Petra bareše a Heleny barešové za část pozemku 
pč. 1871 – trvalý travní porost ve vlastnictví Města železný brod, Ič: 00262633 o shodné 
výměře, vše v k. ú. železný brod bez dalšího finančního vyrovnání, náklady na uskutečnění 
směny uhradí Město železný brod 
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rADNIcE INForMUJE

cestování s dětmi do zahraničí
věděli jste, že: 
• také dětem do 15 let lze vydat občanský průkaz, na který mohou cestovat nejen do států 
evropské unie, ale i do dalších států: Albánie, bosny a Hercegoviny, černé Hory, Islandu, 
Makedonie, norska, srbska a Švýcarska, 
• pro děti do 15 let činí správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze 50 kč a za 
vydání cestovního pasu 100 kč,
• doba platnosti těchto dokladů je shodně stanovena na 5 let, 
• dětem do 15 let vyřizuje občanský průkaz a cestovní pas zákonný zástupce, a to na 
kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností (v Praze na úřadech městských 
částí Prahy 1 až 22), 
• lhůta pro vydání občanského průkazu a cestovního pasu je 30 dnů; cestovní pas lze vydat 
ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů za zvýšený správní poplatek 2 000 kč pro děti do 15 let, 
• i nově narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní cestovní doklad (občanský 
průkaz nebo cestovní pas) – rodný list dítěte není cestovním dokladem. 
více informací na www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady. 
Upozorňujeme, že tento materiál obsahuje informace podle právní úpravy platné k 1. 1. 2016.

Jitka Jehličková, ovv

 z odboru vnitřních věcí

bydlení na rekonstrukci koupelny, výměnu elektroinstalace v domě čp. 94 – Hrubá Horka, 
ve výši 72.000 kč 
neschvaluje návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi Městem 
železný brod Ič: 00262633, náměstí 3. května 1, železný brod a českou spořitelnou a. s., 
Ič: 45244782, olbrachtova 1929/62, Praha 4 
souhlasí s prodloužením termínu podpisu nájemní smlouvy s rC Andílek, Ičo: 04885031, 
na nebytový prostor v Příčné ul. čp. 350 v železném brodě k datu 1. 7. 2016 a považuje 
tento termín za konečný 
schvaluje prominutí 50 % dlužného penále za byt na vápence 754, železný brod 
schvaluje prominutí 50 % dlužného penále za byt Průmyslová 314, železný brod 
schvaluje udělení výjimky ze směrnice pronajímání obecních bytů dle čl. 7, bod 4 písm. b) 
a souhlasí s přihlášením žadatele do výběrového řízení o byt č. 4, ulice Masarykova 357, 
železný brod obálkovou metodou 
neschvaluje udělení výjimky ze směrnice pronajímání obecních bytů dle čl. 7, bod 4 písm. b) 
schvaluje přijetí finančního daru ve výši 15 000 kč od firmy Matura beads s. r. o., Pěnčín, 
bratříkov 47, zastoupené Ing. Jiřím Maturou, do rozpočtu Mateřské školy železný brod,  
na vápence 766, příspěvková organizace, finanční prostředky budou použity k úhradě 
nákladů na školní výlet dětí MŠ
schvaluje záměr výpůjčky prostor (kancelář) v budově s čp. 500 – ul. Masarykova, která 
je součástí pozemku pč. 785 v k. ú. železný brod, za účelem zřízení župní kanceláře čos 
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vážení spoluobčané, zejména na Jiráskově nábřeží. v minulých letech byly na městských 
sídlištích realizovány opravy a úpravy, které měly za cíl oživit veřejný prostor, dětská hřiště 
a parkoviště. situace se i díky těmto akcím zlepšila, ale přesto zůstává několik záležitostí  
k dořešení. Jedná se např. o umístění cedulek se zákazem vstupu psů na dětská hřiště apod. 
Uvědomujeme si, že ačkoliv byla z Jiráskova nábřeží okolo panelových domů dopravně 
vytvořena tzv. obytná zóna, pohyb chodců a vozidel po jednom prostoru není zcela optimální 
a o bezpečnosti se dá hovořit pouze s odstupem, a to ještě dostatečným. Aby došlo ke 
zvýšení bezpečnosti, nabízí se oddělení chodců a vozidel, vytvořením chodníků v hlavních 
trasách pohybu. Pro připravovaný projekt další etapy tzv. regenerace panelového sídliště, 
se nabízí dvě varianty vybudování chodníků. v první variantě bude navržen chodník, 
procházející celou délkou Jiráskova nábřeží od mostu až k lávce. od mostu ke křižovatce  
s Poštovní ulicí bude chodník veden ve stávající trase, následně by se odklonil od 
komunikace a byl by veden po koruně břehu až k domu čp. 712. z tohoto chodníku by byla 
propojení ke vchodům jednotlivých domů. Tímto by vznikla taková malá promenáda, která 
bude bezpečná pro chodce a příjemná pro procházkáře a vytvoří bezpečný průchod od 
města až k svč Mozaika. druhý chodník by navázal na příchod z Poštovní ulice u domu 
čp. 714 a podél domů čp. 714 a 713 by prošel až k čp. 712, kde by byl ukončen. součástí 
této varianty by byla i kontejnerová stání zhruba v místech, kde se nachází nyní, ovšem  
v modernějším hávu a podobné konstrukci, jakou dostaly kontejnerové přístřešky na sídlišti 
ve vaněčkově ulici. Prostor mezi promenádou a komunikací by vyplnilo parkování vozidel.
druhá varianta nabízí pouze chodník podél domů od Poštovní ulice k čp. 712. ostatní 
plochy, parkovací stání a chodník od mostu k čp. 714 by byly vyrovnány a vydlážděny 
(pravděpodobně zámkovou dlažbou). kontejnerová stání by byla umístěna u chodníku mezi 
panelovými domy.
obracíme se tímto na občany města, ale i uživatele Jiráskova nábřeží, se žádostí o názor  
v rámci ankety, kterou variantu by zvolili. na základě tohoto rozhodnutí bude následně 
vytvořena projektová dokumentace, se kterou se budeme ucházet o příspěvek na realizaci.
varianty jsou zjednodušeně označeny následovně: 
varianta 1 = promenádní 
varianta 2 = jednochodníková 

 z odboru územního plánování a rozvoje
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odkaz na anketu najdete na internetových stránkách města nebo na oficiálním facebookovém 
profilu města. své hlasy můžete zasílat do 23. června a následně budou, jak bylo uvedeno 
výše, rozpracovány do projektové dokumentace.
na závěr ještě upozornění, může se stát, že bude muset dojít k úpravám projektu oproti tomu, 
co vám bylo nyní předloženo, ale bude se jednat o úpravy, které jsou vyvolány normami, 
vyhláškami, nařízeními apod. naší snahou bude co nejvíce dostát předloženému záměru.
Těšíme se na vaše názory.

Mgr. Martin Řehák, oÚPr

Před čp. 713 varianta 1

Před čp. 714 varianta 1

Před čp. 713 varianta 2

Před čp. 714 varianta 2

rADNIcE INForMUJE

zjišťování zájmu ze strany občanů o kompostéry
Město železný brod ve snaze snížit množství bioodpadu v nádobách na směsný odpad 
a ve snaze podpořit třídění složek odpadu zvažuje možnost pořízení dalších kompostérů, 
které by následně zapůjčilo občanům města. Již v minulém zpravodaji jsme vás o této 
možnosti informovali, nyní vám připomínáme způsoby, jakými lze projevit předběžný zájem:  
1) vyplněním papírové žádosti – žádost lze získat na infocentru, 2) na internetových 
stránkách Města na: http://www.zeleznybrod.cz/kompostery-3etapa/, anebo 3) přímým 
vyplněním formuláře na internetové adrese: http://goo.gl/forms/bznJbe0Ckd .
žádosti lze podat nejpozději k 1. 8. 2016. 
s ohledem na termín odevzdávání žádostí lze odhadnout, že fyzické zapůjčení kompostérů 
neproběhne dříve než na konci léta 2017 (hrubý odhad!). děkujeme vám za zájem o třídění 
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odpadů v našem městě. bližší informace k akci sdělí Martin Řehák, m.rehak@zelbrod.cz, 
mob.: 777 718 905.

Martin Řehák, oÚPr

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2016

Po loňské úspěšné premiéře 
akce Ukliďme česko v našem 
městě se tento rok dne  
16. dubna uskutečnil již její 
druhý ročník, tentokrát pod 
názvem Ukliďme svět, ukliďme 
česko. I přes nepřízeň počasí 
se do úklidu zapojilo přibližně 
100 dobrovolníků, z toho cca 
34 dětí a 66 dospělých. Celkem 
dobrovolníci uklidili cca 5,7 t 
odpadu. z celkového množství 
sebraného odpadu bylo 
vytříděno cca 0,54 t pneumatik, 0,10 t plastů, 0,15 t šrotu a 0,10 t nebezpečných odpadů. 
Tímto bychom chtěli poděkovat všem dobrovolníkům, kteří neváhali a zapojili se do úklidu 
naší krásné přírody. I přes naši snahu je kolem nás stále velké množství starých černých 
skládek, které je třeba uklidit. smutnou skutečností však je, že i přes možnost odvézt většinu 
odpadu zdarma do sběrných dvorů nebo vytřídit do recyklačních zvonů, nám stále vznikají 
skládky nové. 
Celou naší úklidovou akci zafinancovalo město železný brod. z těchto peněz byly nakoupeny 
pytle na odpad, ochranné pracovní rukavice, byl zaplacen svoz odpadu na sběrný dvůr, 
jeho roztřídění a následný odvoz a skládkovné na skládce v košťálově. díky také patří 
Technickým službám železného brodu s.r.o. za spolupráci během úklidové akce a odvozu 

odpadu na skládku. 
děkujeme všem, kteří pomáhají 
přírodě. Je to práce, která má 
smysl. Těšíme se na vaši účast 
i v příštím roce a doufáme, že 
se naše dobrovolnické řady opět 
rozrostou.

za organizátora akce 
bc. Monika čechová, dis.

 z odboru životního prostředí
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Městská policie Železný brod informuje

Projekt ELEKTroWINu „Jsem zpět“ se úspěšně rozběhl

v dubnu a květnu provedla městská policie na území města deset dopravně bezpečnostních 
akcí zaměřených na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti. oproti minulým letům došlo  
k zjištění menšího počtu přestupků, také rychlost vozidel se znatelně snížila.

stále větší obrátky nabírá projekt „Jsem zpět“, který připravil a uvedl do provozu kolektivní 
systém pro sběr a recyklaci starých spotřebičů elekTroWIn. Jeho pilotní fáze začala na 
sklonku roku 2014.
Jde o spotřebiče, jichž se lidé chtějí zbavit, protože je už nepotřebují. Ať už z důvodu jejich 
náhrady za nejmodernější typy nebo se například po stěhování již nehodí, i když jsou stále 
funkční a mohly by potřebným sloužit i dále. 
na tuto možnost pamatuje i zákon o odpadech, kde se hovoří o „opětovném použití“. 
To ale dlouho zůstávalo jen teorií, zejména z důvodu nákladů na technické přezkoušení 
nezávadnosti daného elektrozařízení tak, aby výrobek odpovídal při předání novému 
majiteli všem legislativním požadavkům. do praxe ji začal zavádět právě elekTroWIn. 
Projekt dostal jméno „Jsem zpět“ a podrobnosti o něm můžete získat na jeho internetových 
stránkách www.jsemzpet.cz.
„nově jsme na webové stránky www.jsemzpet.cz umístili formulář, přes který si lidé mohou 
prověřit, zda jejich spotřebič vyhovuje kritériím pro zapojení do projektu. Pokud zjistí, že 
vyhovuje, mohou jej přímo nabídnout k opětovnému použití a my si pro něj přijedeme rovnou 
k nim domů“ popisuje nynější etapu vedoucí zákaznického oddělení elekTroWIn a. s. Jan 
Marxt.
Prvním krokem bylo vytvoření sítě míst zpětného odběru, do kterých je možné speciálně 
odevzdávat i spotřebiče, o kterých si jejich majitel myslí, že je možné je ještě dále používat. 
Pomohli ji vytvořit autorizovaní servisní gestoři, kteří jsou viditelně označeni jako místa 
zpětného odběru a přípravy elektrozařízení k opětovnému použití. Ti na základě stanovených 
kritérií vybírají vhodné spotřebiče, které ještě mohou posloužit svému původnímu účelu, 
provedou na nich případné drobné opravy a garantují, že budou dále bezpečně fungovat.
Patronátu nad projektem se ujal spisovatel Michal viewegh, jenž návrat do života zažil na 
vlastní kůži. svou zkušenost s návratem zpět do života Michal viewegh komentuje: „I já 
jsem byl vlastně ‚opraven‘ a díky tomu jsem zpět, proto projekt smysluplného navracení 
spotřebičů těm, kteří je potřebují, podporuji.“ Před časem mu praskla aorta, což přežije jen 
jeden z deseti lidí. 
elekTroWIn nabízí tyto darované spotřebiče k bezplatnému užívání neziskovým 
organizacím, které se věnují obecně prospěšné činnosti. První, kdo tuto nabídku využil, byl 
Fond ohrožených dětí. 

www.elektrowin.cz

 Městská policie 

rADNIcE INForMUJE
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TUrISTIcKÉ INForMAČNÍ cENTrUM Žb

v dubnu a květnu zabezpečovala městská policie dohled nad několika akcemi, které 
probíhaly v našem městě. Jednalo se o lampionový průvod při pálení „čarodějnic“, pietní akt 
na hřbitově, ohňostroj a motorkářskou mši.
v dubnu a květnu přijala MP oznámení o šestnácti lidech, kteří zmoženi alkoholem pospávali 
v různých částech města. čtyři z nich skončili na protialkoholické záchytné stanici v liberci.
v období od 1. 4. do 8. 5. bylo přijato 240 oznámení, 62 z nich bylo vyřešeno v blokovém 
řízení, 15 případů bylo řešeno ve spolupráci s Pčr. dalších 19 případů bylo předáno  
k dořešení správnímu orgánu. zbytek případů byl vyřešen domluvou, nebo se jednalo  
o žádosti o pomoc, které nemají trestněprávní charakter.

Městská policie upozorňuje

od 3. do 5. června nás čeká tradiční železnobrodský jarmark. Tato zábava s sebou přináší 
i řadu dopravních omezení. od 30. 5. bude uzavřena část ulice Jiráskovo nábřeží, vjezd 
do ulice smetanovo zátiší z náměstí 3. května, celé náměstí 3. května a prostor tržnice.  
od 3. 6. bude uzavřena celá ulice Jiráskovo nábřeží, obránců míru, Malé náměstí  
a v ulici Husova bude zaveden obousměrný provoz. konec těchto omezení bude  
5. 6. večer. žádáme občany, aby v této době sledovali pozorně dopravní značení. vyhnete 
se tak možnému postihu. vozidla, která budou ponechána tam, kde budou tvořit překážku, 
nebo v uzavřených ulicích, budou odtažena. Při jarmarku dochází také k nárůstu návštěvníků 
města, který s sebou každoročně přináší i nárůst kriminality. Prosíme občany, aby pozorně 
sledovali své okolí a jakékoliv podezření, že se děje něco nezákonného, ohlásili na MP.  
k oznámením nebo informacím o změnách dopravního značení využívejte tel.: 602 646 188.

velitel MP sstr. Hriník Pavel

otevírací sezonní doba

Příprava na letní soutěž o „Informační centrum 2016“ 

pondělí–pátek 9–12 a 12.30–17 hodin
sobota–neděle 9–13 hodin
ve dnech 4.–5. 6. bude TIC v budově radnice zavřeno. Jeho činnost plně zastoupí venkovní 
Infostánek na Malém náměstí u podia. Po oba dny v čase od 9–17 hodin.

Asociace turistických informačních center čr ve spolupráci s vlP, a. s., která je vydavatelem 
regionální sítě deníku a portálu www.denik.cz a agenturou CzechTourism připravuje  
8. ročník soutěže popularity turistických informačních center. od poloviny června do konce 
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TUrISTIcKÉ INForMAČNÍ cENTrUM Žb

Novinky

Připravujeme na letní sezónu

zahrada Čech 

brody v brodě – Fotosoutěž 2016 

Aktuální předprodej vstupenek v TIc Železný brod 
a na www.evstupenka.cz

• turistická razítka (železný brod – radnice, kostel sv. Jakuba většího a Městská galerie 
vlastimila rady)
• absolventská turistická vizitka A120 (vydána u příležitosti akce otevřená radnice  
11. 5. 2016)
• pohlednice český ráj, Jizerské hory – foto radovan smokoň 
• sezónní turistické noviny český ráj a Jizerské hory

• Prázdninové čtvrtky – v rámci „Prázdninové nabídky českého ráje“ bude vždy ve čtvrtek  
v termínu 7. 7.–25. 8. 2016 připravena speciální čtvrteční turisticky zajímavá nabídka
• koncerty 
15. 7. od 20 hodin Úsměvy Iva Šmoldase s hudbou Pepy Štrosse – inteligentní humor  
a skvělá hudba (vstupné 120 kč, předprodej od 6. 6. v TIC železný brod)
13. 8. od 15 hodin open Air Fest 5 – přehlídka železnobrodských kapel
Podrobné informace v dalším čísle zpravodaje.

zájezd do litoměřic se uskuteční ve čtvrtek 15. 9. 2016. zájemci se mohou hlásit již nyní. 
Přihlášení do 30. 7. 2016 budou mít zakoupenou vstupenku za předprodejní cenu. Přihlášení 
po tomto datu si vstupenku do areálu zakoupí samostatně na místě. Cena dopravy 200 kč.   

Fotostředisko havlíčkův brod ve spolupráci s městy Český brod, havlíčkův brod, 
Uherský brod, Vyšší brod a Železný brod vyhlásili další ročník foto soutěže pro 
širokou veřejnost. 

• Hudební festival dvořákův Turnov a sychrov – 14. 6., městské divadlo
• Qvo vadis, kabelko? – 25. 6., městské divadlo
• Pkn – 24. 6., kC kino 

července 2016 budete moci na stránkách http://www.denik.cz/
infocentra hlasovat o nejoblíbenější infocentrum. Tak neváhejte  
a přijďte se k nám podívat. Třeba se vám u nás bude líbit a dáte nám 
svůj hlas.
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MĚSTSKÉ DIVADLo

Fotosoutěž je vyhlášena ve třech kategoriích: 
„A“ Krásy města – detail
Fotografická dokumentace se zaměřením na zajímavé detaily města, ať se již jedná 
o zajímavou architekturu, jak současnou tak i minulou, technické stavby, zařízení, 
zajímavá zákoutí měst, ale i třeba jenom fragmenty z budov. Fotografie by měla přinést 
nejen dokumentaci těchto míst, ale měla by hlavně přinést nový pohled svojí kreativitou  
a zpracováním.
„b“ Život ve městě
Fotografická výpověď o současném životě z města. Fotografie z městských slavností, 
kulturních akcí, návštěv význačných osobností, ale i spolkového a občanského života vůbec. 
Fotografie by měla být hodnotná nejen po umělecké stránce, ale i po stránce dokumentární 
a obsahové.
„c“ Staré a nové
Jedná se o dvojice fotografií, které znázorňují časový odstup – zachycují realitu prostředí, 
ale i určité činnosti lidí a podobně v čase. například historická fotografie určitého místa  
a k tomu současné fotografie. Hlavním úkolem je najít si vhodnou starou fotografii a k této 
fotografii vytvořit co nepřesnější novou fotografii, snažit se dodržet co nejpřesněji místo  
a úhel pohledu původní fotografie.
Uzávěrka soutěže je 30. 9. 2016. Více na www.fotobrody.cz.

Alena Matějková, referentka

hUDEbNÍ FESTIVAL DVoŘáKŮV TUrNoV A SYchroV
úterý 14. června od 19 hodin

Městské divadlo Železný brod
Festival dvořákův Turnov a sychrov je každoroční připomínkou pobytu velkého skladatele 
v českém ráji. letos se chystá již 61. ročník, který opět v původním duchu pořádá spolek 
přátel hudebního festivalu dvořákův Turnov a sychrov. součástí festivalu je již tradičně 
Interpretační hudební dílna mladých za účasti předních českých interpretů. Těšit se můžete 
na hodinový koncert Jiřího lukeše (akordeon), Anny Paulové (klarinet) a Iriny zahharenkové 
(klavír). 

Program:
1) domenico scarlatti – sonata e dur k 380 
2) Jiří lukeš – etuda č. 2 „Cantabile“ 
3) Johannes brahms: sonata pro klarinet a klavír č. 2 es dur, op. 120 
     Allegro amabile, Allegro appassionato, Andante con moto – Allegro
4) Frank Angelis – boite a rythme 
5) Jukka Tiensuu – Fantango 
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MĚSTSKÉ DIVADLo

orIENT ShoW IV. 
pátek 17. června od 16.30 hodin

Městské divadlo Železný brod

Již po čtvrté se můžete těšit na benefiční akci, na které vystoupí plno 
zajímavých tanečníků různých tanečních stylů a žánrů přes orient, 
hip hop, moderní tanec, afro tanec až po Španělský tanec a mnoho 
dalšího…
výtěžek z celé akce poputuje na nemocnou barunku a k dalšímu dítku, 
které to nutně potřebuje.

Celým podvečerem vás bude provázet Honza bartoš (revival Michala davida) a host 
letošní orient show herečka denisa Pfauserová známá nejen ze seriálu Ulice a ordinace 
v růžové zahradě, ale také v pohádce Řachanda jako princezna Markétka. Můžete se těšit 
na slosování lístků o hodnotné ceny, benefiční trh, pokus o vytvoření loga tanečnice z PeT 
víček a mnoho dalšího... Těšíme se na vás!
I v letošním roce probíhá v průběhu akce sběr PeT víček. 

Vstupné dobrovolné.
Pořádá rodinné centrum Andílek ve spolupráci s orientálními tanečnicemi pod 

vedením heleny Čihulkové za finanční podpory Města Železný brod

6) bohuslav Martinů: sonatina pro klarinet a klavír 
    Moderato, Andante, Poco allegro
7) Gorka Hermosa – Anantango 

Vstupné: 90 Kč (prodej vstupenka na TIc Železný brod a na www.e-vstupenka.cz)
Pořádá IKS Železný brod a zUŠ Železný brod
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QVo VADIS, KAbELKo? 
sobota 25. června od 19 hodin 

Městské divadlo Železný brod
Autorská hra Karla Svobody o lidech bez domova.

Hrají: libor bryknar – Profesor, Štěpánka borovičková – kabelka, Helena Mališová – paní 
daňková, verča Jiřenová – kráska, Jarda Hoření – Mistr, Jáchym kořenský – Juchelka, 
olda Hudský – Jindříšek, luboš Hudský – drobeček
spolupracují: dana seidlová a dana Cibulková – nápověda, Mirek Hanka – světla, veronika 
Jiřenová – hudební doprovod

Vstupné: 50 Kč (prodej vstupenek bude zahájen 5. 6. 2016)

Slovo autora
bylo mi líto těch ubožáků bez vlastní střechy nad hlavou. bylo mi zvlášť líto těch, kteří k tomu 
přišli ne vlastní vinou. Hrůzné zprávy o jejich existenci mne iritovaly a tak jsem hledal jen ty 
měkčí, které mne svedly k napsání tohoto jednoduchého příběhu. bezdomovci jako ubozí 
rekreanti, hledající klid a pohodu teplého a přívětivého ročního období jsou protagonisty 
mého příběhu. ne vrazi, ne lumpové, ale ubožáci, kteří mají potřebu objevit volnost  
a svobodu poté, co jim společnost, někdy i nechtěně ublížila.
Přijměte se shovívavostí jejich příběh, kombinovaný se vzpomínkami na rodinu, která už 
dávno neexistuje, ale pomáhá profesorovi v jeho neobvyklé životní době překonávat nastalou 
tíseň. obsazení divadelní povídky přáteli z našeho divadelního souboru je náhodné a žádná 
z osob není totožná se svojí životní rolí. Prostě si hrají na chudáky, kteří v tom jsou až po uši, 
ale nezoufají a berou svůj život, jak přichází.

karel svoboda, ds Tyl železný brod

 DS Tyl Železný brod
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MĚSTSKÉ DIVADLo

za dva roky na shledanou

Kytička pro Emu

v sobotu 23. 4. 2016 proběhl v železném brodě v areálu kotelny na Poříči první ročník 
divadelního open air festivalu s názvem shakespearovy slavnosti. venkovní divadelní 
festivaly by se měly stát novodobou tradicí ve městě. Jejich vyhlašovatelem bude svaz 
českých divadelních ochotníků Jizerské oblasti, studio Hamlet pak jejich organizátorem, 
na programu se budou spolupodílet ochotnické soubory z celého regionu. v roce 2018 nás 
čekají Tylovy slavnosti, protože si připomeneme 210 let od narození Josefa kajetána Tyla.
Poděkování patří těmto sponzorům a partnerům akce: Městu železný brod (našemu panu 
starostovi zvláštní poděkování za zahájení), Pivovaru svijany, Grupu Antolin Turnov, s. r. o., 
Cukrářství Šefr, Jvs semilské pekárně, kavárně na rynku – Janě Pekárkové, Pizzerii, 
bistru – václavu Fichtnerovi a Jabloneckému deníku; dále pak účinkujícím a především 
divákům, které neodradilo ani aprílové chladné počasí!

stejně jako v loňském roce vyjede studio Hamlet „na turné“ s literárně-divadelním pásmem 
o emě destinnové. odstartováno bylo 1. května 2016 v krásné u Pěnčína, další výjezd je 
naplánován na 11. června 2016 do rudné u Prahy. Prázdninové termíny jsou v jednání.

zdislava bohuslavová

 Studio hamlet Železný brod
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MĚSTSKá GALErIE VL. rADY

MĚSTSKÉ MUzEUM V ŽELEzNÉM broDĚ

otevírací doba
červen: út–ne 13–16 hodin, červenec–srpen: út–ne 13–16 hodin

MozAIKA z MozAIKY
3.–19. června 

zahájení výstavy 2. června od 17 hodin
Městská galerie Vlastimila rady

Pestrá ukázka děl a výrobků dětí navštěvujících kroužky SVČ Mozaika Železný brod.

NEW ArchEoLoGY / ELIŠKA LhoTSKá A JEJÍ hoSTÉ
25. června – 3. července 

zahájení výstavy 24. června od 17 hodin
Městská galerie Vlastimila rady

new Archeology je šperkařská kolekce elišky lhotské, pro kterou je třeba i obyčejný kousek 
chleba odlít do kovu a tím jej zachovat pro dalekou budoucnost. kousek chleba se stává 
odlitkem historie, kterou možná zapomeneme. 
Šperky doplní eliška lhotská výběrem skleněných objektů od zdeňka lhotského a site 
specific instalace od ondřeje viceny, vše na téma „nové archeologie“.

SKLENĚNÉ FIGUrKY MILoSLAVA JANKŮ 
prodlouženo do 30. října 

červen: úterý–neděle 9–12 a 13–16 hodin
Městské muzeum v Železném brodě, 

sklářská expozice
v letošním roce uplyne sto let od narození malíře  
a sklářského výtvarníka Miloslava Janků. z jeho bohaté 
malířské a sklářské tvorby vybíráme malý kousek  
v podobě skleněných figurek, které navrhl během 
svého působení v železnobrodském skle.

Vstupné v rámci vstupného do muzea
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DALŠÍ PozVáNKY zE Žb A oKoLÍ

MĚSTSKÉ MUzEUM V ŽELEzNÉM broDĚ

ANNA PoLANSKá – VÝSTAVA 
1. června – 31. července  

červen: úterý–neděle 9–12 a 13–16 hodin
Městské muzeum v Železném brodě – běliště

snová krajina bude tématem letní výstavy výtvarnice Anny Polanské. na bělišti představí 
jinou polohu své tvorby – vyšívané obrazy, které vznikly v období let 1999–2005.

Vstupné v rámci vstupného do muzea

ŽELEzNobroDSKÝ JArMArK 
pátek–neděle 3.–5. června 

z ouřadu purkmistrovského staroslavného města železného brodu se všem domácím i cizím 
na vědomost dává, že se opět v našem městě koná slavný železnobrodský jarmark 2016.
Slavnostní předání jarmarečních práv se uskuteční od 10 hodin z balkónu budovy 
radnice na náměstí 3. května. následovat bude průvod ds Tyl železný brod za doprovodu 
dechové hudby broďanka. Mediálním partnerem akce je rádio rCl. 
Program na Malém náměstí je uveden na záložce, které je nedílnou součástí zpravodaje.

Mediální partner akce

FAKING hArD MUSIc FEST 4 
pátek–sobota 3.–4. června od 17 hodin

ul. husova, Železný brod
čtvrtý ročník dvoudenního festivalu za účasti 16-ti hardcore / metal / crossover kapel. 
Festival proběhne v době konání železnobrodského Jarmarku. v pátek se můžete těšit 
na tyto kapely: The Viv (grunge) Praha, Denoi (dance/metal) brno, cze hun (alternative/
rock) bozkov, Don´t U Eatit (hardcore) dvůr králové, chilli Eyes (crossover) Praha, Loco 
Loco (rock/csreamo) Praha, F. A. King (crossover) železný brod, Apathy Again (hardcore) 

U moře Černá Madona
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opava. v sobotu zahrají: Insane hatred (metalcore) 
Jablonec nad nisou, Tartaros (hardcore/crossover) 
krnov, Mortuary (crossover/metal) zdechovice, rain 
(crossover/rock) nové Město pod smrkem, Scream 
of The Lambs (hardcore/metal) Tábor, oSA Killers 
(crossover) české budějovice, Alternative core 
(crossover/hardcore) Humpolec.

Vstup volný
Pořádá FAKING booKINGS a F. A. KING

DALŠÍ PozVáNKY zE Žb A oKoLÍ

LÍŠENSKÉ PochoDY ČESKÝM ráJEM
sobota 4. června od 6 hodin

Líšný
Program letos již 46. ročníku začíná v pátek 3. června na hřišti u táboráku, kde kromě 
občerstvení hraje k tanci i poslechu skupina nonsToP z liberce.
v sobotu je od 6.00 hodin připraven start na nejdelší 50 km trasu a v průběhu dopoledne 
je možné vyrazit na ostatní trasy 40, 30, 21, 12 a 7 km. Trasa 7 km je sjízdná i s kočárkem. 
Cestou narazíte na populární „Hlavní kontrolu“ s udírnou nebo na kratších trasách na 
dětské hry, které zpestří malým pochodníkům zdravý pohyb v přírodě. odpoledne i večer je 
provázen v sokolovně živou hudbou v podání skupin kapelníci a nonstop.
další informace na www.lisenske-pochody.cz.

Pořádá KČT při TJ SoKoL Líšný

Noc KoSTELŮ 2016 
pátek 10. června 18–24 hodin

ochranovský sbor při ČcE v Železném brodě (Jednota bratrská) 
Program: 
18.00 hodin zahájení
18.30 hodin připomínáme si a představujeme spisovatelku leontinu Mašínovou
19.30 hodin koncert Řetízku a sólistů zUŠ v železném brodě
do 24.00 hodin další program (výstavka k dílu l. Mašínové, čtení ukázek z díla  
l. Mašínové, prohlídka sborových kronik, společný zpěv, pohoštění, rozhovory...)

Noc kostelů 2016
letošní noc kostelů se koná až v pátek 10. června. v naší zemi se na ni připravuje  
1 100 kostelů a modliteben různých církví. Také ochranovský sbor při českobratrské 
církvi evangelické v železném brodě (Jednota bratrská) se připojí svým programem a zve  
k návštěvě širokou veřejnost.
letošní text pro noc kostelů je z biblické knihy zjevení 21,25: Jeho brány zůstanou ve 
dne otevřené, noc tam už nebude. Jedná se o město bohem darované, v němž bude bůh 
přebývat se svým lidem. Je to obraz božího království, k němuž všichni křesťané upínají 
svou naději. nebude tam žal, nářek a bolest, nic zlého, co si představujeme pod temnotou 
noci. Tuto naději se snaží křesťané šířit svým životem a svým svědectvím.

21



DALŠÍ PozVáNKY zE ŽELEzNÉho broDU A oKoLÍ

XI. STAroMILSKá PoUŤ Do bzÍ 
v sobotu 11. června 2016 od 11 hodin až do tmy

bzí, areál kostela Nejsvětější Trojice
hlavní scéna:
11.00–12.00 hodin slavnostní poutní mše
12.30–13.00 hodin Huntířovský sbor
13.00–13.30 hodin záchrana hořícího bzí – zásah mladých hasičů sdH bzí 
13.30–15.15 hodin Hudba u města vídně – staropražské písničky
15.30–16.30 hodin Funny Grass – bluegrassová kapela
16.30–17.30 hodin depos Trio – lokální bzovský džez
18.00–19.30 hodin krásná práce – rocková kapela
Dětská scéna:
13.45–14.30 hodin o smolíčkovi – pohádka, Matičky, o. s.
15.15–16.00 hodin o pejskovi a kočičce – pohádka, Matičky, o. s.
13.30–17.00 hodin vyjížďky hasičskými auty a stříkání z vodního děla
od 12.00 hodin  dílny pro děti – výroba smaltových šperků, mýdel, malování na   
   sklo a porcelán, výroba skleněných květin, lapačů snů, ad.
od 12.00 hodin  projížďky na koňském povoze
Stálá scéna:
tradiční jarmark a dobré pohoštění
12.00–17.00 hodin otevřena vyhlídka na věži kostela
Akci podpořili: Město železný brod, elektro – Štěrba, Tiskárna zaplatílek, la kavárna 
Jablonec nad nisou, loumovi

Pořádá bzoS

U nás v ochranovském sboru (Jednotě bratrské) chceme připomenout (nebo představit) 
spisovatelku leontinu Mašínovou, od jejíhož úmrtí vloni uplynulo 40 let. byla členkou 
Jednoty bratrské, spolupracovala i s naším sborem v železném brodě za působení kazatele 
Františka Tim. Petra.
narodila se 16. 3. 1882 v Plzni, jako učitelka působila na českých i slovenských školách.  
v roce 1923 přišla do lázní bělohrad. ze zdravotních důvodů ukončila v roce 1930 učitelské 
povolání a věnovala se své lásce – spisovatelství. začala psát pro děti a mládež, zůstalo po 
ní několik desítek knih. Později se zaměřila na historické romány. vybírala si pro své postavy 
muže silné a oddané víry v boha, kteří celý svůj život dávali do služby božích zájmů o svět: 
Jan Milíč z kroměříže, bratr Řehoř, václav budovec z budova, Jan Amos komenský...
v roce 1967 jí univerzita Jednoty bratrské v bethlehemu v UsA (Coravian College) udělila 
čestný doktorát „litterarum doctor“. v lázních bělohradě vedla lidi nejenom k osvětě, ale 
také k víře v boha. Inspirovala i konání bohoslužeb a ekumenickou spolupráci několika 
církví. dožila se téměř 93 let, zemřela 10. 2. 1975.
„Úcta k předkům a znalost jejich života nám musí být pobídkou, abychom hledali vlastní 
dobré cesty.“

lM 
srdečně vás zveme!                                                               za ochranovský sbor Jiří Polma
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DĚTSKÉ SPorToVNÍ oDPoLEDNE 
sobota 18. června od 14 hodin

hrubá horka, hřiště u sokolovny
odpoledne plné sportovních a dovednostních her. vstupné 30 kč (dospělí), děti zdarma.

Pořádá TJ Sokol hrubá horka 

VÍTáNÍ LÉTA 
sobota 18. června od 19 hodin

hrubá horka, hřiště u sokolovny
zveme vás na příjemné posezení při dobré hudbě a u dobrých horeckých specialit. k tanci  
a poslechu při vítání léta zahrají kapelníci. v případě nepříznivého počasí se obě akce 
konají v sokolovně.

Vstupné 50 Kč (dospělí)
Pořádá TJ Sokol hrubá horka

hráTKY S PAMĚTÍ 
úterý 21. června od 10 hodin

Dům s pečovatelskou službou Železný brod (ul. obránců míru) 
sociálně-aktivizační služba pro seniory. Trénink paměti s lektorem zdeňkem Chourou, 
pracovníkem v sociálních službách a členem české alzheimerovské společnosti. dobrou 
náladu a tužku s sebou.
následující termíny hrátek pro rok 2016 jsou: 19. 7., 23. 8., 20. 9., 18. 10., 22. 11. a 13. 12. 
(Možná změna termínu vyhrazena.)

Vstupné 15 Kč
Pořádá odbor sociálních věcí Měú Železný brod

GLobALIzAcE, EU A MY 
středa 22. června od 18.15 hodin

Železný brod, aula sklářské školy
Přednáška Prof. Jana sokola, Ph.d., Csc a následná beseda s ním na téma velice aktuální.

Pořádá místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj

Pana profesora sokola nemusím představovat, jednak už u nás přednášel a většině čtenářů 
je určitě znám. Ale kdyby přece byl pro někoho neznámý, nalezne jeho životopis na www.
jansokol.cz.
věřím, že opět zaplníme aulu do posledního místečka a prožijeme společně obohacující 
chvíle a budeme mu moci popřát k jeho kulatému jubileu, které oslavil 18. 4. 2016. Těšíme 
se na setkání s ním i vámi.

Ing. arch. Martin Tomešek
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Kc KINo ŽELEzNÝ broD

PEchA KUchA NIGhT VoL. 17
pátek 24. červen od 19 hodin

Kc Kino Železný brod
další setkání s umělci, tentokrát napříč všemi uměleckými obory. Pecha kucha night je 
jedinečný světový koncept setkávání umělců, designérů, výtvarníků, grafiků, architektů  
a teoretiků, kteří tak mají možnost vyměnit si své zkušenosti a poznatky z oboru a seznámit 
s nimi veřejnost. 

Pořádá PKN tým

rocKFEST TĚPEŘE
sobota 25. června od 16 hodin

Těpeře, hřiště u sokolovny
5. ročník rockového festivalu. Představí se tyto kapely: Miloš dodo doležal, roxor, Hörstreich 
(de), Hush, Area Core, lessyho Woheň, Johnny stalk, lachende kreaturen, voliéra, Wild 
Fire (ohivá show). 

Vstupné 160 Kč
Pořádá T. J. Sokol Těpeře

DEN IzS V ŽELEzNÉM broDĚ 
úterý 28. června 9–15 hodin

Železný brod, tržnice
Na konci školního roku vás zveme na akci „Den IzS“ v Železném brodě. Město 

Železný brod ve spolupráci se složkami IzS pro vás připravilo bohatý program nejen 
pro děti, ale i pro dospělé návštěvníky. Pro děti jsou připraveny soutěže.

návštěvníkům bude představena činnost jednotlivých složek Izs, dynamické ukázky, 
technika, výstroj, výzbroj, ukázky zákroků a zásahů. Ukázku své činnosti, nejen při dopravní 
nehodě, předvede Hasičský záchranný sbor libereckého kraje, Policie české republiky  
a zdravotnická záchranná služba libereckého kraje. svoji činnost a techniku představí 
Horská služba Jizerské hory. český červený kříž Jablonec nad nisou předvede základy 
poskytování první pomoci a maskování poranění. vodní záchranná a potápěčská služba 
liberec předvede svoje vybavení a ukázku ponoření potápěče. bezpečnost silničního 
provozu představí besIP team se simulátorem.  nebude chybět ani ukázka mladých hasičů 
z sdH Těpeře. svoji techniku a činnost předvedou také Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

24



KRAJ1606_tisk_160513.indd   1 13. 5. 16   13.59



KRAJ1606_tisk_160513.indd   2 13. 5. 16   13.59 KRAJ1606_tisk_160513.indd   3 13. 5. 16   13.59



KRAJ1606_tisk_160513.indd   3 13. 5. 16   13.59



KRAJ1606_tisk_160513.indd   4 13. 5. 16   13.59



obrAzY NATALIE hLUbUČKoVÉ z MALÉ SKáLY I oDJINUD
do 26. června denně od 9 do 17 hodin

Muzeum a Galerie Detesk v Železném brodě na náměstí
Na výstavě jsou k vidění převážně obrazy ovlivněné Malou Skálou a Jizerou od 

začátku 60. let dodnes. obrazy „odjinud“ dotvářejí pohled na její tvorbu jen několika 
ukázkami. 

další výstava ve výběru nabídne obrazy zakladatelů novodobé české krajinomalby od 
Františka kavána, oty bubeníčka, otakara nejedlého, karla vika, vlastimila rady, emila 
Filly, Jana slavíčka, až po Jana solovjeva, Josefa Jíru a další. výstava bude přístupná od 
1. července až do konce srpna. 

Antonín langhamer

bAcK 2 ThE… SUMMEr EDITIoN 
pátek 1. července od 21 hodin

Music club Korint Železný brod
Po řadě vyvedených party back 2 The 90´s / 80´s zveme na letní edici těchto večerů. 
Po 25 letech se se vrací legendární dJ duo Jarda Hoření a Aleš Mastník. Těšte se na 
československé hity ze 70.–90. let.

Vstupné 50 Kč
Pořádá FAKING booKINGS a F. A. KING

v působnosti města železný brod, Městská policie železný brod a Hasičská záchranná 
služba – správa železniční a dopravní cesty liberec, okresní sdružení hasičů čech, Moravy 
a slezska v Jablonci nad nisou a další…
Přijďte se podívat na činnost složek Izs, které provádějí záchranné a likvidační práce, 
zachraňují osoby, majetek nebo životní prostředí. 

Pořádá Město Železný brod ve spolupráci se složkami IzS
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MĚSTSKá KNIhoVNA

Fredrik backman: Tady byla britt-Marie
román o tom, jak se lidé ztrácejí, zamilovávají a kopou do všeho, co je kulaté.  
o druhých šancích, prvních výkopech a o tom, že soda vyčistí skoro všechno. britt-Marie je 
třiašedesátiletá žena, která po čtyřiceti letech manželství opustila město a manžela, který ji 
podváděl. borg zasáhla finanční krize, po níž tam zůstaly jen cedule s nápisem „na prodej“ 
a pizzerie, která je cítit pivem. britt-Marie nesnáší fotbal. Fotbal je to jediné, co v borgu 
zůstalo. Tohle nevypadá na začátek krásného přátelství…
haruki Murakami: hon na ovci
Hlavní hrdina románu žije poklidně v Tokiu a spoluvlastní malou reklamní agenturu. život 
mu pomalu míjí pod rukama a on toho od něj už ani moc nečeká. stačí však, aby jejich 
firma otiskla v reklamním letáku nevinnou fotografii krajinky s ovcemi, a hrdina se ocitá na 
nechtěné iniciační pouti kamsi do „srdce temnoty“ současného Japonska. 
Paolo Giordano: Čerň a stříbro
Příběh mladého manželství: Muž je fyzik se sklony k depresi. Má za to, že mu tělem protéká 
hustá a lepkavá černá míza melancholie, zatímco jeho žena nora má v těle světlé stříbro, 
výborný elektrický vodič. Jenže zjišťuje, že skutečným pojivem, majákem i andělem strážným 
jejich vztahu byla paní A., přezdívaná babette, kuchařka, hospodyně, chůva... Milostné téma 
se začíná proplétat s tématem umírání, odpovědnosti a ztráty…
Patricia harman: Porodní bába od řeky hope
výjimečný prozaický debut vtáhne čtenáře do 30. let 20. století. Patience Murphyová, mladá 
samotářská žena, jejíž minulost obestírá tajemství, je nejtalentovanější porodní bába na 
míle daleko. Přirozeně ji to táhne tam, kde je chudoba největší a kde si černošští usedlíci 
nemohou dovolit drahého doktora.  To je však lidem v uzavřené a předsudky zamořené 
komunitě trnem v oku. když si za pomocnici vybere černošku, přitáhne k sobě další vlnu 
zášti, ale také mnohá nečekaná spojenectví.
Susanna Kearsley: zimní moře
Úspěšná spisovatelka Carrie se vydává do skotska, aby tam rozepsala plánovaný historický 
román. slainský hrad, kde se děj její knihy má odehrávat, je jí zvláštně povědomý, a za svou 
hrdinkou si vyvolí sophii, svou dávnou předkyni, která v těch místech žila.
renée Knight: Dokonalý cizinec
známé dokumentaristce Catherine ravenscroftové se zničehonic objeví na nočním stolku 
záhadný román. do té doby úspěšná a navenek vyrovnaná žena jako by se rázem propadla 
do zlého snu! kniha se sice tváří jako fikce, do nejmenších podrobností však popisuje dávný 
den, kdy se Catherine stala nositelkou tíživého tajemství - tajemství, o němž věděl už jen 
jediný člověk na světě. A ten je dnes přeci mrtvý…
robert Galbraith: Ve službách zla
Třetí případ Cormorana strika a jeho sympatické asistentky robin přináší nejen ďábelsky 
rafinovanou zápletku s neočekávanými zvraty, ale také poutavý příběh o vztahu oblíbené 
dvojice vyšetřovatelů na křižovatce osobních i profesních životů.

dana Hudíková a Irena Matoušová

Knižní novinky:
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SPoLEK zDrAVoTNĚ PoSTIŽENÝch ŽELEzNobroDSKA  

6. 6. po   úřední den od 14 hodin.
8. 6. st Šlápoty – riegrova stezka. sraz na vlakovém nádraží ve 12.45 hodin.
   odjezd rychlíkem ve 13 hodin, potom jdeme pěšky do spálova. odtud 
   je možné jet do železného brodu vlakem. délka stezky je 4 km členitým 
   terénem. Těšíme se na vás, zvládneme to.
15. 6. st   Klub oNKo – DIA, měření tlaku a cukru.
20. 6. po   ruční práce od 14 hodin.

INForMAcE pro přihlášené členy našeho spolku na farní výlet do Polska (22 osob). v sobotu 
18. 6. odjedeme z Malého náměstí v 6.30 hodin. Cena 260 kč, výměnu peněz provedeme 
v Polsku. nezapomeňte si občanský průkaz. oběd si každý zajišťuje sám. Program: Jawor 
– legnické Pole-strzegom. buďte tak laskavi a potvrďte svou účast u paní v. Petružálkové.

chorVATSKo – doplatek je třeba uhradit do konce července panu J. bryndovi. členové  
3 250 kč, ostatní 3 000 kč. nezapomeňte.

V pondělí 13. 6. se bude vybírat záloha na pobyt v Mariánských lázních od těch, kteří 
nemohli zaplatit v květnu.

ozNáMENÍ – MUdr. Hana Gromová zajišťuje v termínu 17.–24. 9. 2016 ozdravný pobyt  
v liptovském Jánu (roháčská dolina) na slovensku. Cena 5 750 kč zahrnuje dvě plavání  
v termální sirné koupeli, polopenzi (snídaně – švédské stoly, teplá večeře), ubytování, 
dopravu autobusem ze železného brodu. záloha 3 000 kč se vybírá do 15. 7. 2016. zájemci 
se mohou hlásit u MUdr. H. Gromové, tel.: 731 932 003 nebo u A. Matějkové, tel.: 724 803 
618. zaručujeme nenáročné túry vhodné i pro začínající turisty.

není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříčí. sledujte aktuální 
informace ve vývěsce na tržnici.

za výbor přeje Marcela Minářová
ohLÉDNUTÍ
deštivým ránem jsme vyjeli s panem řidičem kopalem směrem na zámek častolovice, 
kde jsme absolvovali půvabnou prohlídku interiéru zámku, pak jsme shlédli minizoo  
s krásnými pávy a dalšími zvířátky a upravenou zahradu. na oboru už bohužel, pro chladné 
počasí, nevyšel čas. dali jsme přednost teplému občerstvení v motorestu U lípy. dále jsme 
pokračovali do Třebechovic, kde jsme si prohlédli muzeum s Proboštovým betlémem, který 
prochází kompletní rekonstrukcí a krásnou výstavu obrazů malířky b. Šklibové. se sluncem, 
jak v duši, tak i v realitě jsme, se vraceli domů. velký dík za skvělou organizaci patří Marcele 
Minářové, jak tohoto zájezdu, tak i předcházejících.

účastnice zájezdu M. Paldusová

Kontakty: neslysici@post.cz, szdpzb@seznam.cz, J. brynda: 720 382 233

Plán na červen 
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zajímá vás vodácká turistika nebo některý ze sportů na tekoucí vodě? Přijďte mezi nás do 
turisticko-sportovního areálu Paraplíčko a na naši loděnici. Pravidelná setkání milovníků 
pohody v krásné přírodě i tréninky sportovců probíhají každý čtvrtek od 16 hodin. 
kontakty: mob.: 602 254 691 nebo 731 476 259; www.arealparaplicko.cz

v sobotu 23. 4. 2016 se na staré vodě u Jesenného uskutečnily tradiční rybářské závody. 
Meteorologická předpověď byla sice neuspokojivá, ale nakonec se počasí vydařilo. bohužel, 
strašák v podobě deště zavinil menší účast, než tomu bylo v předešlých ročnících. nízké 
teploty minulých dní nepřály ani rybímu apetitu. Ale jak se říká, počasí neporučíš. I přes 
všechny tyto nepříznivé aspekty se podařilo ulovit několik krásných kusů. Pro děti, pro něž 
je malá aktivita ryb velmi těžkou zkouškou trpělivosti, bylo velkým uspokojením předávání 
cen. všechny si odnesly hodnotné odměny v podobě skleněných medailí od paní linkové 
a rybářských potřeb pro sportovní rybolov, které financovalo Město železný brod. smyslem 
celé akce není vylovit kompletně rybník, ale podpořit mladé rybáře v jejich zaujetí pro 
tento krásný sport a setkávat se s lidmi, kteří mají rádi přírodu. Tento cíl závody splnily. 
nezbývá tedy než popřát všem rybářům úspěšnou sezonu a poděkovat všem sponzorům za 
poskytnuté ceny. Petrův zdar!

 Tomáš Hartl, Mo črs železný brod

ve dnech 16. a 17. dubna odehrály naše ženy po vítězství krajského přeboru I. třídy 
kvalifikaci o postup do II. ligy ve svitavách. Turnaje se zúčastnilo pět družstev: pořádající 
družstvo svitavy a dále se představily týmy, které zvítězily ve svých krajských soutěžích 
a to nymburk, Pardubice, Hronov a náš tým. na rozdíl od nás, měly ostatní již zkušenosti 
si zahrát II. ligu. Ještě nikdy jsme se podobné akce nezúčastnily, a tak svoji roli sehrála  
i nezkušenost a nováčkovská „daň – vyplašenost“, přesto byly odehrané zápasy velmi kvalitní 
a náš výkon šel postupně nahoru! vítězství jsme sice žádné nepřivezly, ale doufáme, že 

rozpis domácích mistrovských fotbalových zápasů 
mladší žáci 
4. 6. od 13.30 hodin lučany nad nisou
starší žáci
12. 6. od 13.30 hodin Chrastava
muži „b“
4. 6. od 16.00 hodin Horní branná
12. 6. od 16.00 hodin Albrechtice

PArAPLÍČKo 2016 

rybářské závody na Staré vodě 

TJ Sokol Železný brod – oddíl volejbalu

TJ FoTbALoVÝ KLUb ŽbS Železný brod

SPorT
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ve dnech 4. 2. až 13. 2. 2016 proběhlo mistrovství světa veteránů v běhu na lyžích ve 
Finsku ve středisku vuokatti. závodů se zúčastnilo 23 zemí a 921 závodníků. za českou 
republiku startovalo 20 mužů a jedna žena. naši běžkaři přivezli 1 zlatou, dvě stříbrné 
a jednu bronzovou medaili. ze 
železného brodu se závodů zúčastnil 
Tomáš Jakubička. na 30 km klasicky 
byl 21., na 10 km klasicky 22. a na  
45 km klasicky 19. se štafetou doběhl 
na 5. místě z jedenácti štafet.

Jaroslava skrbková, předsedkyně lo

velikou gratulaci za krásné umístění  
v závodu a veliké díky za reprezentaci 
našeho města železný brod. 

za redakci Alena Matějková

TJ Sokol Železný brod – oddíl lyžování

SPorT

nové zkušenosti a poznatky zúročíme v našem dalším volejbalovém působení. soupeřkám 
a pořadatelům jsme předali propagační materiál o našem městě (brožurky, pohlednice, 
plakety, mapy, …), vše se moc líbilo, soupeřky byly nadšeny, ale největší úspěch slavilo 
PeXeso železného brodu.
konečné pořadí: TJ svitavy, Cs 
nymburk, TJ sokol Pardubice, vk 
Hronov, TJ sokol železný brod.
Tímto také děkujeme Městu železný 
brod za jeho podporu a velmi si ceníme 
přízně fanoušků – pár věrných se za 
námi dokonce vypravilo i do svitav 
– dÍkY! Těšíme se i nadále na vaši 
přízeň v následujícím ročníku krajského 
přeboru, kde se opět pokusíme 
zopakovat předešlý ročník.

někteří muži z našeho oddílu hrají okresní přebor za koberovskou sportovní, se kterou 
udržujeme dlouholeté přátelské vztahy. Jako již tradičně se těšíme na nadcházející letní 
turnajovou sezónu!
dále ženy „b“ – týmu mají v červnu jediný domácí zápas okresního přeboru a to ve středu  
15. 6. od 18 hodin s týmem z Malé skály. Připomínáme, že přes letní období bude k dispozici 
hřiště na „beach volleyball“!
sportu zdar a volejbalu zvláště. 

Jaroslav Paldus, za oddíl volejbalu
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stejně jako v minulých letech i letos můžete své děti v období letních prázdnin přihlásit 
na příměstské tábory, které pořádá středisko volného času 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.

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.

Přihlášky si vyžádejte u jednotlivých organizátorů příměstských táborů. 
Informaci naleznete také na webové stránce města:  http://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/
kultura-sport-spolky/volnocasove-aktivity-pro-mladez/

božena Měchurová, Fo – školství

Nabídka příměstských táborů v Železném brodě – léto 2016

Klub kanoistiky Železný brod 

organizace Termín denně 
od – do

Pro děti 
ve věku kapacita Cena Přihlášky

do Přihlášky

klub 
kanoistiky 11.–15. 7. 8.00–15.00 

hod. 8 let a výše 15 dětí 700 kč 19. 6.
kanoist-
zelbrod@
volny.cz

svč 
Mozaika 18.–22. 7.  7.00–15.30 

hod. 4–15 let 30 dětí 800 kč obsazeno
svč 
Mozaika

svč
Mozaika 25.–29. 7.  7.00–15.30 

hod. 4–15 let 30 dětí 800 kč 15. 6. svč 
Mozaika

svč 
Mozaika 8.–12. 8.  8.00–16.00 

hod. 6–15 let 20 dětí 1.500 kč 15. 6. svč 
Mozaika

svč 
Mozaika 15.–19. 8.  7.00–15.30 

hod. 4–15 let 30 dětí 800 kč obsazeno svč 
Mozaika

Tenisový 
klub 15.–19. 8.  9.00–13.00 

hod. 6–12 let 20 dětí 800 kč 30. 6. lufin@
seznam.cz

TJ 
Fotbalový 
klub

15.–19. 8.  9.00–15.30 
hod. 6 let a výše neomezena 750 kč

150 kč/den 10. 8.
kletecka.
jaroslav@
seznam.cz

svč 
Mozaika 22.–16. 8.  7.00–15.30 

hod. 4–15 let 30 dětí 800 kč 15. 6. svč 
Mozaika

zE ŠKoLSKÝch zAŘÍzENÍ
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 základní škola Pelechovská

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. Malé občerstvení a pitný 
režim zajištěn.

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.

bližší informace: svč Mozaika: tel.: 483 389 396, e-mail: ddm.zb@seznam.cz, http://www.
ddmzb.cz/  

Je pátek 22. 4. 2016 osm hodin ráno. děti připravené v pracovním oblečení netrpělivě 
očekávají slavnostní zahájení dne, který se liší od těch předcházejících. Přijela televize 
nova a pan ředitel Milan Hlubuček společně s panem starostou Mgr. Františkem lufinkou 
a poslancem Mgr. václavem Horáčkem přivítají učitele a žáky krátkými a povzbudivými 
proslovy. radostný začátek navodí i komický výstup, při kterém pan starosta a pan poslanec 
za halasného povzbuzování přihlížejících nakládají do pracovního kolečka vedení školy  
a odvážejí ho k místu výsadby stromků. Pak si jen rozebrat připravené hrábě, motyky, lopaty, 
nůžky, štětce, vozíky a zkrášlování školy může začít.
dopoledne je v plném proudu, trávníky i svahy kolem školy začínají měnit svůj vzhled, 
zábradlí, prolézačky a chata na pozemku školy se chlubí novým nátěrem, hromady klestí se 

Tenisový klub Železný brod 

TJ Fotbalový klub Železný brod 

SVČ Mozaika Železný brod 

oslava Dne země výsadbou stromové aleje
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v pátek 8. dubna jsem se vydala s druháčky a jejich paní učitelkou – evou vundererovou na 
výlet do útulku Azylpes v krásném lese. Cesta vlakem rychle uběhla a my jsme byli natěšeni, 
jak to bude v útulku vypadat. Přijala nás majitelka útulku- paní vojáčková a její pomocnice. 
Atmosféra v útulku byla velmi přátelská a nabitá pozitivní energií. není divu, že většina 
psích obyvatel nás vítala vrtěním ocásků a radostně od dětí přijímala pamlsky. Protože děti 
z druhé třídy jsou ještě malé, tak úměrně k jejich věku jim byli vybráni pejsci na slíbenou 
procházku, kterou jsme si všichni užili. Také jsme se dozvěděli o činnosti útulku, seznámili 
jsme se se všemi pejsky, ale i kočičkami, kteří zde nalezli dočasné domovy a hlavně lásku. 
Moc dobře si uvědomujeme, že tuto práci lze dělat jen s velkou láskou, trpělivostí a odvahou. 
smekáme pomyslný klobouk před paní vojáčkovou a všemi, kdo věnují práci v útulku svůj 
čas. děkujeme, že jsme mohli být na chvíli jeho součástí. lada Palová, eva vundererová 
a žáci druhé třídy ze zŠ Pelechovská v železném brodě. další dík patří Janu bukvicovi  
z řeznictví v našem městě, který nám sponzoroval cestu. děkujeme.

lada Palová, vychovatelka Šd

každé dva roky se představují naši žáci svým rodičům a ostatním hostům na prknech 
železnobrodského Městského divadla. s třídními učiteli si jednotlivé třídy připraví tance, 
písně, básně, scénky – a třeba i v cizích jazycích. 
v letošním roce chceme zařadit do představení i předávání cen žákům, kteří dosáhli krásných 
výsledků v reprezentaci naší školy i mimo železný brod, a to ať v oblasti vzdělávacích 
soutěží, tak i sportu. nebudu je znovu vyjmenovávat, všechna jména již byla uveřejněna  
v předcházejících zpravodajích a na webových stránkách naší školy.
Školní rok 2015–16 se chýlí ke konci, myslím, že nebyl špatný. Na jeho konci – Školní 
akademii – vás zveme do Městského divadla 28. 6. 2016 od 15 hodin.

Mgr. Aleš Hnídek, ředitel školy

Výlet do útulku

Školní akademie

mění v popel a stromy, které smutně ležely u vykopaných děr, se zvesela vzpřimují a dělají 
radost všem, kteří se na jejich výsadbě podílejí. 
v odpoledních hodinách si podáváme ruce a heslem „A je to“ ukončujeme velmi náročný 
den. okolí naší školy se velmi výrazně změnilo a stalo se hezčím. Pohled na čisté a uklizené 
prostředí, ve kterém se vypíná nová alej 14 kusů hlohů lemujících cestu od hlavní silnice až 
ke sportovnímu areálu, je opravdovou odměnou za pracovní nasazení. 
děkujeme všem žákům a pedagogům za odvedenou práci, zaměstnancům Města železný 
brod za pomoc při výsadbě a získání prostředků na tuto přínosnou akci a nadaci čez, která 
naši novou alej zafinancovala. 

Milan Hlubuček a Tomáš Hartl, vedení zŠ Pelechovská

 základní škola Školní
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Jak prožíval své válečné dětství, nám přišel 
povyprávět pan Karel Svoboda do naší Duhové 
školy.

na jeho autentické zážitky netrpělivě čekali žáci 
druhého a třetího ročníku. besedu nám krásně 
otevřel dobový dokumentární film – květen 1945  
v železném brodě. Pan karel svoboda nám tento 
němý film nádherně okomentoval. Přiblížil dětem 
budovy, které už ve městě nenajdeme, poznal 
některé tváře místních obyvatel, popsal dětem, kde 
se nacházely dřívější obchody a živnosti a komu 
patřily. na dobovém dokumentu vysvětlil, jak probíhalo 
květnové osvobozování našeho města.

den matek je velmi krásný svátek uznávaný po celém světě. svátek připadá na druhou 
květnovou neděli a ani děti z družinky na své maminky letos nezapomněly. s velkou snahou 
a trpělivostí vyráběly keramické motýlky, misky, srdíčka z korálků, lepily a malovaly kytičky 
a srdíčka s přáníčkem. Určitě mi dáte za pravdu, že každou maminku nejvíce potěší dárky, 
které děti samy s láskou vyrobí.

dana Maršinská, vedoucí vychovatelka

Květen 1945 v Železném brodě 
– beseda s pamětníkem Karlem Svobodou

Maminkám s láskou

Karel Svoboda
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Po promítnutí filmu děti pokládaly panu svobodovi otázky. A tak náš pamětník trpělivě 
odpovídal na dotazy – „Co se ve válce vařilo?“, „kde se děti v brodě učily?“, „létala nad 
brodem vojenská letadla?“ a tak dále.
velmi děkujeme panu svobodovi za zajímavé vyprávění a profesionální práci s dětským 
publikem.

Šárka Šírová, učitelka 

 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

s potěšením informujeme, že v rámci letošního přijímacího řízení byl obor Aplikovaná 
chemie zcela obsazen uchazeči o studium. rovněž kapacita výtvarného oboru Produktový 
design byla úspěšně zaplněna. několik volných míst však nadále zůstává v oborech 
Technologie skla a design skla. z tohoto důvodu ředitel sklářské školy vyhlašuje doplňující 
kolo přijímacího řízení. Přihlášky ke studiu je možné podávat do 10. června – přijímací řízení 
se uskuteční 21. června 2016. Podrobné informace budou zveřejněny na webu školy www.
supss.cz.
Právě probíhajícími úpravami okolí budovy sklářské školy se naše škola připravuje na 
blížící se 100. výročí svého založení, které nás čeká již za čtyři roky. Škola získala od 
Agentury ochrany přírody a krajiny čr posudek, podle kterého stromy potencionálně 
ohrožovaly veřejné prostranství. následné vykácení stromů dle tohoto posudku schválila 
i železnobrodská radnice. Celá plocha parku před školou bude nyní odborně vyčištěna 
a poté dojde k nové výsadbě. Podle plánu vznikne ve spodní části zahrady alej menších 
stromů, nahoře u budovy školy pak přibydou ozdobné keře. nad kamennou sochou „skláře“ 
budou vysazeny modifikované jehličnany, které nevyrostou výše než šest metrů. Cílem je 
vytvoření parkové úpravy před budovou – udržitelné plochy s mladou zelení, která bude od 
jara do podzimu průběžně dokvétat a zatravněná plocha, kterou je možné snadno upravovat 
sekáním.
sklářskou školu čeká také kompletní výměna oken. dlouhodobě připravovaný projekt bude 
zahájen v závěru léta. stav původních, více než devadesátiletých oken, je již mnoho let 
nevyhovující. nová okna budou provedená ve dřevě a budou splňovat jak estetická kritéria, 
tak technické parametry z hlediska kvalitní izolace. výměnu oken financuje zřizovatel školy, 
tedy liberecký kraj.
z důvodů souvisejících příprav s touto rozsáhlou rekonstrukcí se o letních prázdninách 
nebude konat tradiční výstava skla. návštěvníci železného brodu a obdivovatelé skla však 
nepřijdou zcela zkrátka – ve spolupráci s městským muzeem se v tamním prostoru již nyní 
připravuje výstava nejnovějších žákovských prací. zahájení výstavy: 30. června 2016 od 
10 hodin.

vedení sklářské školy
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záVĚrEČNÝ KoNcErT ŽáKŮ
úterý 7. června od 17 hodin

Městské divadlo Železný brod
Poslechnete si nejlepší sólisty hudebního oboru, letošní absolventy a úspěšné žáky naší 
školy na soutěžích.
budete také mít možnost prohlédnout si práce výtvarného oboru.

záVĚrEČNÝ SboroVÝ KoNcErT
úterý 21. června od 17 hodin

Městské divadlo Železný brod
Představí se vám všechny tři sbory naší školy nejmenší – cVrČcI, mladší žáci – hVĚzDIČKY 
a zkušení sboristi – ŘETÍzEK.

 základní umělecká škola Železný brod

KoNcErT DĚTSKÉho PĚVEcKÉho SborU ŘETÍzEK 
pátek 10. června od 19.30 hodin

ochranovský sbor při ČcE v Železném brodě (Jednota bratrská)
koncert při příležitosti akce noc kostelů 2016.

Mgr. eva lédlová, ředitelka

chcete pomoci dobré věci? staňte se dobrovolníkem na letošní benefiční akci orient 
show 17. 6. 2016. získáte nejen zkušenosti, ale také poznáte plno nových lidiček a užijete 
si plno legrace a zábavy. v případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 774 608 874 nebo na 
e-mailu: info@centrum-andilek.cz.

Helena čihulková, rd Andílek

rodinné centrum Andílek, z. s.
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dne 15. 5. 2016 se konala Pohádková cesta s Andílkem „bez signálu“ aneb pojďte s námi do 
pohádky. I přes velikou zimu a nepříznivé počasí nakonec dorazilo spoustu malých i velkých 
dobrodruhů, kteří si mohli vybrat na startu u andílků mezi velkou nebo malou pohádkovou 
trasou. na cestě napříč historickou rezervací Trávníky si mohli například pověsit prádlo  
s kočičkou a pejskem, zalétat na koštěti s čarodějnicí, zatančit s vílami, zajezdit na 
koloběžkách na stanovišti sundisk nebo pomoci zatopit v ohništi líným čertům.
v cíli pak na všechny účastníky čekal diplom a malá odměna od princezny. děti se mohly 
nechat namalovat od kočiček a vytvořit si něco pěkného ve výtvarné dílně u vodníků. 
Maminky zkrášlila kosmetička a ani tatínkové nepřišli zkrátka a mohli zajít do pojízdné 
kavárničky u čmeláků.
děkujeme všem sponzorům a dobrovolníkům, kteří pomáhali na akci. Také sdH železný 
brod a spolku Trávnice za spolupráci. Celkem se na cestu vydalo přes 120 dětiček a my se 
již teď těšíme na příští rok a to 27. 5. 2017.

Helena čihulková

Pohádková cesta s Andílkem … aneb bez signálu

v sobotu 11. června pořádá výlet na zámek ratibořice a do babiččina údolí. odjezd  
v 8 hodin od Penny Marketu železný brod. Předpokládaný návrat v 18 hodin. Cena zájezdu: 
členové 150 kč, nečlenové 200 kč, děti 100 kč. zájemci hlaste se, prosím neprodleně na 
tel.: 737 474 649 u paní Michlerové. výlet je vhodný pro všechny věkové kategorie. v ceně 
nejsou zahrnuty vstupy ani občerstvení.

lída Michlerová

MS ČČK Železný brod 
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v termínu 8.–13. 7. 2016 pořádá Ms ččk Hrubá Horka a TJ sokol Hrubá Horka ve spolupráci 
s Ck scandia-Czech tour zájezd do Švýcarska aneb až na Matterhorn. Předběžná cena je  
6 990 kč + vstupy. stále jsou volná místa. Přihlášky neprodleně na mob.: 775 295 931. 

Marie Šírková, Ms ččk Hrubá Horka

úspěšná akce – řez a roubování 
základní organizace českého zahrádkářského svazu v železném brodě uspořádala dne 
19. 4. 2016 v zahrádkových osadách zálesí I a II instruktáž pro zájemce na téma Řez  
a roubování ovocných stromů. Cílem bylo poskytnout veřejnosti rady zkušených odborníků, 
které jsou ve spojení s praktickými ukázkami přínosnější než znalosti načerpané pouze  
z literatury a internetu. Akce se setkala s velkým ohlasem, zúčastnilo se jí 34 členů i nečlenů 
zo čzs, dokonce až ze smržovky a velkých Hamrů. Hlavním instruktorem byl pan František 
bartůněk, jehož rady byly natáčeny a posléze vysílány na stanici český rozhlas sever. 
Účastníci instruktáže si domů odnesli nejen cenné poznatky, ale také materiál v podobě 
roubů, stromového balzámu a štěpařského vosku.
zo čzs železný brod děkuje Městu železný brod za finanční podporu akce z prostředků 
Programu pro podporu kulturní činnosti a činnosti spolků a kolektivu drogerie U anděla za 
rychlé obstarání balzámu a vosku ve větším množství. věříme, že i v roce 2017 bude tato 
tradiční akce stejně úspěšná. 

Ivan Mališ, předseda zo čzs železný brod

MS ČČK hrubá horka

základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
v Železném brodě

VoLNoČASoVÉ AKTIVITY
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2. 6. vernisáž výstavy od 17 hodin „Mozaika z Mozaiky“

3. 6. vystoupení tanečnic svč Mozaika na Malém náměstí od 19.30 hodin 
  – uvidíte ukázky flamenga, moderních a orientálních tanců

3.–5. 6. Jarmark na zahradě svč Mozaika – šachy, stolní tenis, čamburína, 
  rukodělné dílničky pro děti i dospělé, občerstvení zajištěno. 
  v sobotu večer zahrají kapelníci. 

11. 6. Neckyáda 
  od 9 hodin přejímka plavidel u svč Mozaika
  od 10 hodin start velké plavby a námořní bitvy
  v cíli hrají kapelníci a vystoupí tanečnice svč Mozaika.

17. 6. orient show Iv. od 16.30 hodin v městském divadle 

24. 6. Mozaikyáda od 10 do 16 hodin – ukázky všech činností a všech kroužků, které  
  v svč Mozaice můžete navštěvovat. vše si můžete vyzkoušet a zkusit si můžete  
  i netradiční hry.

Jak je ten rok i včelařský krátký. opět jsme se pustili do soutěžení – oblastní kolo zlaté 
včely se konalo ve dnech 16.–17. 4. v lomnici nad Popelkou. Pro nás výhoda, je to blízko, 
pouze vlakové výluky nám trochu zkomplikovaly cestu a sobotní počasí také nic moc. 

soutěže se zúčastnilo 12 včelařských kroužků od litoměřic a děčína až po lomnici n. P., asi  
65 dětí ve dvou kategoriích. z našeho kroužku se zúčastnili čtyři reprezentanti – tři v kategorii 
mladší a jeden v kategorii starší. včelařské disciplíny – pomůcky a praxe všichni zvládli dobře. 

Akce na červen 

ze včelařského kroužku

 Středisko volného času Mozaika
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Územní pracoviště v železném brodě, Příčná 350, 468 22 železný brod zajišťuje od  
23. 5. 2016 tyto oblasti výkonu státní správy: 
Podatelna – příjem veškerých podání a poskytování součinnosti občanům
Poskytování informací ve věcech daní – pořizování a ověřování výpisů z digitalizované 
části spisu v rozsahu daňové informační schránky, přijetí žádostí a vydání potvrzení o stavu 
osobního daňového účtu, poskytování základních informací k oblastem činnosti Finanční 
správy, distribuce daňových tiskopisů
úřední hodiny: pondělí a středa 8–17 hodin
daňový spis je od výše uvedeného data uložen na Územním pracovišti v Jablonci nad nisou.
více na www.financnisprava.cz

VoLNoČASoVÉ AKTIVITY

Finanční správa upozorňuje

nejtěžší disciplínou pro všechny byla botanika. ve výsledkové listině se nejlépe umístila 
Adéla Fichtnerová, na sice nepopulárním, ale krásném 4. místě, Tomáš ságl na místě  
9. a začínající ondřej kolka ve středu startovního pole, stejně jako ve starší kategorii Honza 
seliger. všichni se oproti loňsku zlepšili, jen škoda, že se další členové kroužku nemohli 
zúčastnit. Takže zbývá dětem poděkovat za dobrou reprezentací svč Mozaika a železného 
brodu a těšit se na příští ročník, který pravděpodobně budeme organizovat my v železném 
brodě. 

eva rydvalová, ředitelka

letní dovolená praktických lékařů bude probíhat v těchto termínech:
MUdr. Jan vlk: 18.–29. 7. 2016 a 15.–26. 8. 2016
MUdr. zdeňka neoralová: 4.–15. 7. 2016 a 1.–12. 8. 2016

s laskavým svolením pana Františka křůmala z Jablonce nad nisou uvádíme překlad části 
knihy vztahující se k železnému brodu, která byla vydána v roce 1867 v liberci panem 
Antonem F. Jahnelem. kniha se týká pruského tažení během války s rakouskem v roce 
1866. A. F. Jahnel obeslal po ukončení tažení  správu v mnoha obcích ohledně potřebných 
informací a zaslal jim k tomu několikabodovou osnovu. vzhledem k množství údajů neměl 
možnost si je všechny ověřit, takže odborníci mohou poukazovat na určité nepřesnosti 
v označení druhů a početních stavů vojsk. domnívám se, že i tak je to zajímavé čtení 
vypovídající o mnohém. Uvedené pasáže z knihy přeložil pan Jiří kasík z Jablonce nad 
nisou.

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Poliklinika Železný brod informuje

Vážení čtenáři,

40



oSTATNÍ

železný brod měl od 14. června posádku 4. eskadrony 9. husarského pluku, 18. dorazila 
3. eskadrona, přicházející od rychnova. dne 24. ráno v 7 hodin byl vytrouben poplach 
a obě eskadrony se pohybovaly po jablonecko-tanvaldské silnici na držkov, neboť bylo 
hlášeno, že se Prusové chystají vpadnout u kořenova, který měla obsazena jedna kompanie  
18. praporu myslivců. ve městě panoval velký strach z možné srážky. všichni balili své 
svršky. o poledni v 1 hodinu zase husaři nastoupili, zůstali ale v pohotovosti a k večeru 
se stáhli za město k nádraží, které obsadili. Aby nedošlo k nenadálému přepadení, byla 
na rozkaz jednoho důstojníka odkryta 2 pole jizerského mostu a bylo ponecháno jen málo 
předních hlídek před městem i v něm. Ty se měly v případě nutnosti stáhnout přes Jizeru. 
dne 24. v noci v 11 h se před městem objevili 3 pruští huláni u továrny pana Hübnera na 
Jablonecké ulici, rychle se však stáhli, když se přesvědčili o přítomnosti rakouského vojska. 
25. června padal déšť v proudech, rota myslivců narukovala od kořenova, obsadila město 
a nasadila přední hlídky. ve 2 hodiny poplach, myslivci stáhli přední hlídky a odpochodovali 
po semilské ulici do vesnice Pelechov, ležící východně od železného brodu na kopci. zde 
utvořili řetězce, posunuli přední hlídky až k mostu a strávili v tomto postavení celou noc. 
Husaři se s nimi v noci spojili. do tábora byly důstojníkům dodány potraviny, víno, lihoviny 
atd., a tedy husaři byli velmi mile přijati. 
26. vládlo ve městě hrobové ticho, a když kolem poledne a večera bylo slyšet dunění děl 
od Turnova, když poslové od laučecké výšiny pod kozákovem přinesli zprávu, že dojde 
ke srážce a Turnov že je obsazen, stáhlo se naše vojsko zpět po semilské silnici k lomnici  
a my jsme viděli jenom několik husarských předních hlídek na protilehlých výšinách. všechny 
popadl strach, mnozí popadli své děti a opustili město, mladí hoši se odebrali daleko, neboť 
uprchlíci z jabloneckého okolí přinesli pověst o pruských odvodech. noc uplynula v silném 
strachu.
27. června ráno o 3. hodině přiklusali na náměstí 3 pruští huláni, dotazovali se po starostovi 
a hlásili, že v krátké době dorazí oddíly. kolem 5. hodiny přijela po Jablonecké ulici nejprve 
četa hulánů, pak jedna celá švadrona, po nich následovala pěchota, 2 baterie, 1 četa ženistů 
atd. Příchod trval až do 7 hodin. s 1. švadronou přijel generál von Tümpling, ptal se po 
starostovi. když se tento ohlásil, nechal obsadit všechny východy z náměstí, vytáhl listinu, 
na které byla zaznamenána jména všech movitějších občanů, četl jejich jména a poručil 
jejich předvedení. nato se otázal starosty: „kde bydlí ti kazatelé, co proti nám kázali?“ když 
starosta referoval, že duchovenstvo se do politických jednání nevměšuje, ale obyvatele 
nabádá ke klidu, uvědomění, vytrvalosti a trpělivosti, generál byl uspokojen a požadoval, 
aby byl přiveden do radnice. zde pak diktoval adjutantům, jak mají být oddíly rozmístěny, 
poručil obsadit výšiny k Turnovu a k semilům a vyslal oddíly do Pelechova, smrčí, záhoří, 
Chuchelné a Podmoklic k semilskému nádraží. Panu starostovi bylo zdůrazněno, že  
v železném brodě zůstává 5000 mužů pěchoty, kavalerie dělostřelectva a ženistů, o jejichž 
ubytování a dobré stravování se má co nejlépe postarat; za vše že je odpovědný. Generál 
Tümpling se ubytoval v hostinci „U krále českého“, s ním přišlý generál kaminský ubytován u 
pana F. Matury, generál von schimmelmann na faře. nyní začal mumraj. všechny silnice byly 
plné vojska, každý domeček měl nejméně 25 ubytovaných. Jaké tragikomické scény jevily 

Invaze města Železný brod 
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se těm, kteří potkávali uprchlíky 
s dětmi a ložním vybavením, lze 
si sotva představit. za krátký čas 
však se všechno vrátilo, a jelikož 
páni Prusové mluvili o vlčím hladu 
a požadovali menáž, tak se vařilo 
a peklo až do půlnoci. Pivo, víno  
a pálenka se pilně rekvírovalo. rány, 
pohlavky a nadávky byly postupně 
rozdávány. když pak vojáci 3–5× 
jedli, uložili se k odpočinku. 
28. června časně ráno ve 2 hodiny 
byl vytrouben poplach, neboť došlo 
hlášení, že je rakouská armáda 
vzdálena jen 3 ½ hodiny. Prusové 
se zprvu dobře nasnídali, pak 
odtáhli a při loučení ujišťovali, 
že pokud se vrátí, bude městu 
zle, neboť oni nebyli uspokojeni. 
zpět zůstal jenom trén s asi  
70 vozy. večer se jich několik vrátilo 
smrtelně unavených a vyprávěli, že 
pod lomnicí v tak zvaném zeleném 
lese se srazili s rakušany a že 
jmenovitě 18. poznaňský pluk utrpěl 
těžké ztráty. kolem 9 hodin odtáhly vozy se 2 rotami krytí k Turnovu. Tak všichni jásali  
z radosti nad tím, že ti špatní, neúprosní hosté od sprévy odešli, a prosili boha, aby se již 
nevrátili.
Jak jsme mohli pozorovat, měli Prusové velkou starost, že jsou lákáni do pasti; obávali se 
špatného výsledku. nejpodivnější postavu představoval hudební ředitel od 3. braniborského 
tělesného granátnického pluku. vystupoval jako bajazzo, jedl a pil jako kartáčník a hledal 
ve všech domech dobré víno pro nemocné a marody. když v hostinci „U českého poslance“ 
vyčenichal víno ruster Ausbruch, nechal si se svými kamarády chutnat 4 láhve téhož, na 
nemocné se již nepamatovalo, ale podle berlínského způsobu se mlelo hubou, zajatců byly 
napočítány tisíce, jehlovky a zadem nabíjená děla chválena až do nebe a jeho Majestátu, 
našemu milovanému monarchovi a rakouské armádě udatně spíláno. když 28. večer došlo 
hlášení, že Prusové v zeleném lese u lomnice dostali výprask, táhl také on jako politý do 
Turnova.
 Při zpátečním pochodu jsme zde měli jednu rotu 3. pomořanského pluku a jednu baterii od 
2. pluku ubytovány na 10 dní. Tito se zásobovali sami a chovali se způsobně. 
Pruská rekvizice ve městě železný brod obnášela 2906 fl. 25 kr. Škoda na polích 397 fl.  
50 kr. rekvizice v okrese obnášely 5912 fl. mimo 7 soudků soli. Škody na polích 1990 fl.
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Ve čtvrtek 26. května 2016 v primátorské rezidenci v Praze byla literárnímu historiku  
a editorovi, bohemistovi, indologovi, hudebníku a cestovateli Petru holmanovi udělena 
cena „cena Toma Stopparda“ za rok 2015.

Cenu uděluje nadace Charty 77 od roku 1983 za významné, převážně esejistické dílo, 
inspirující svým myšlenkovým přínosem. Petru Holmanovi byla udělena „zejména za svazek 
březiniana II (2012), jenž je životní summou jeho literárněhistorické péče o dílo otokara 
březiny, ale rovněž za eseje a studie věnované březinovi a za řadu dokonale připravených 
edicí březinova básnického a esejistického díla“. 

v červnu oslaví významné životní jubileum sklářský výtvarník oldřich Plíva (*1946), který 
studoval ve zdejší sklářské škole v letech 1960–1964. dále ve svém studiu pokračoval v Praze 
na vŠUP, ve sklářském ateliéru prof. stanislava libenského a doc. v. Plátka (1965–1971).
Již ve škole se zajímal o zákonitosti základních geometrických těles a pracoval s jejich precizně 
vybroušenými tvary z čirého optického skla. oldřich Plíva patří k reprezentantům geometrické 
a minimalistické tvorby. v 90. letech projevil zájem o tavenou skleněnou plastiku. Tato technika 
mu umožnila vytvořit rozměrné objekty z neprůhledného, barevného i čirého skla. Plívův 
výtvarný svět je světem precizních tvarů – originálních a nenápadných, neokázalých a přitom 
suverénních. Je autorem dlouhé řady skleněných objektů nezatížených lacinou estetikou 
ani popisnou příběhovostí, objektů založených na konstruktivním sochařském principu a na 
filozofickém konceptu. Plíva ve své tvorbě intuitivně důvěřuje geometrii, která si uchovává 
neměnné rysy napříč časem i materiálem. zastává ryze sochařské principy, ve kterých mimo 
jiné hraje důležitou roli také technologická dokonalost provedení.

známý český herec, režisér, kulturní publicista, textař, výtvarník, ilustrátor, scenárista, 
dramatik, moderátor, divadelní manažer a organizátor, divadelní pedagog se narodil  
14. června 1936. Jan schmid absolvoval železnobrodskou sklářskou školu v roce 1956. 
Později se stal zakladatelem, ředitelem a dlouholetým uměleckým ředitelem studia Ypsilon. 
kromě mateřského divadla příležitostně hostuje, jakožto režisér v jiných divadlech, mimo jiné 
také v pražském národním divadle, režíruje v české televizi a v českém rozhlase. Jakožto 
výtvarník se věnuje tvorbě plakátů, knižních ilustrací, kostýmnímu výtvarnictví a scénografii.

cena Toma Stopparda za rok 2015 
pro Petra holmana za knihu březiniana II

oldřich Plíva 

Jan Schmid
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háDANKA

některé stavebně pozoruhodné budovy ze železného brodu už bohužel nenávratně zmizely. 
Přesto stojí za to si je připomínat. Poznáte místo, kde stával tento roubený dům? napovíme 
pouze, že v něm probíhala řeznická živnost. 
odpovědi zasílejte (info@zelbrod.cz) nebo telefonujte (tel. 483 333 999) na TIc Železný 
brod nejpozději do 10. 6. 2016. 
Vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na hudební festival Dvořákův Turnov  
a Sychrov.
Správná odpověď květnové 
hádanky: budova na fotografii je 
restaurace a taneční sál, později 
nazývaný lidový klub, který stál na 
Poříčí na místě dnešního Penny 
Marketu. správně odpovědělo 
12 občanů. výhercem dvou 
vstupenek na koncert Hlasy přírody  
v barokní hudbě je paní Hana 
Plívová. Gratulujeme. 

rYchLá PŮJČKA  
VYŘÍzENÍ Do 10 MINUT  

rEGISTrY NEŘEŠÍME 

777 77 06 04 
WWW.NEbANKoVNI-PUJcKY24.cz  
PrAcUJEME Pro VÍcE VĚŘITELŮ  

hLEDáM PoDNáJEM V ŽELEzNÉM broDĚ 
MLADá ŽENA S 2 DĚTMI

TEL.: 732 171 138

bIANcANEVE
SVATEbNÍ A SPoLEČENSKá MóDA 
ŽELEzNÝ broD, TEL.: 603 720 926

WWW.SVATEbNISATY.IN
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JIráSKoVo NábŘEŽÍ 871, ŽELEzNÝ broD
NAbÍzÍME:

ŠIroKÝ SorTIMENT ALKo A NEALKo NáPoJŮ, 
PIVo PILSNEr UrQUELL A GAMbrINUS, MÍchANÉ 

NáPoJE, KáVA MoNTEcELIo, PIzzA, PohárY, 
PŘÍJEMNÉ ProSTŘEDÍ, PohoDoVá LETNÍ 

TErASA S KráSNÝM VÝhLEDEM
oTEVÍrAcÍ DobA:

Po – Pá 14.00–2.00, So 14.00–3.00, NE 14.00–24.00




