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Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
dá se říci, že pro měsíc září jsou pomyslnými symboly v železném brodě začátek školního 
roku a festival skleněné městečko. zatímco vše, co se týče školství, je na začátku prvního 
podzimního měsíce celostátním tématem, pak skleněné městečko je takříkajíc výhradně 
naší domácí akcí, byť můžeme i zde konstatovat, že dnes již s dosahem rovněž celostátním 
a do jisté míry také mezinárodním. obě události se v našem městě, zvláště v letošním roce, 
prolínají. Chtěli bychom vás informovat o nových skutečnostech jak na poli školství v našem 
městě, tak i na poli festivalovém.
V základní škole na Pelechovské ulici došlo k částečné rekonstrukci některých rozvodů ve školní 
kuchyni a současně k zakoupení konvektomatu, který by měl zlepšit zdravotní stránku přípravy 
stravy. U základní školy ve Školní ulici se připravuje rozsáhlá revitalizace zeleně, po dlouhých  
a úmorných jednáních se podařilo zajistit snížení rychlosti v blízkosti autobusové zastávky u školy.
V oblasti předškolního vzdělávání se největší objem prací tentokrát týkal mateřské školy 
„sluníčko“. Práce byly zaměřeny na výměnu topení a ohřevu teplé vody, byl instalován nový 
kotel. současně došlo k vymalování jedné ze tříd a sociálních místností.
stále probíhají jednání ohledně zamýšleného přesunu základní umělecké školy do domova 
mládeže střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. krajský úřad, kterému budova 
domova mládeže patří, připravuje smlouvu ohledně případného dlouhodobého bezplatného 
pronájmu. Pořád se pak hledá nejvýhodnější možné financování celé přestavby. 
Festival skleněné městečko bude mít letos svůj jubilejní 10. ročník. za dobu své existence si 
vydobyl značné renomé, což se odráží například ve stále se zvyšujícím počtu návštěvníků. 
Jeho nabídka je velmi pestrá a každý, kdo se přijde podívat, si přijde na své. Jako příklad, 
který nás obzvláště těší, můžeme uvést obec Chvalíkovice u opavy, se kterou nás pojí 
kmotrovství. kromě oficiální delegace se odtamtud chystají přijet na festival také další 
občané, kterým se zde v minulosti na skleněném městečku líbilo stejně jako ti, kteří „vše  
o skle“ uvidí poprvé.
V letošním roce se koná pravidelná akce sympozium uměleckoprůmyslových škol pořádaná 
krajským úřadem na podporu tohoto typu škol. Vedení města společně s ředitelem „sklandy“ 
nabídlo krajskému úřadu zahájení tohoto sympozia u příležitosti skleněného městečka. 
Tato nabídka se setkala s kladným ohlasem, takže řady návštěvníků festivalu se rozšíří  
o studenty a jejich doprovod.
nezanedbatelnou stránkou festivalu je jeho finanční zabezpečení. Vzhledem k tomu, že rok 
od roku stoupá počet podobných akcí, je stále těžší získávat sponzorské dary či dotace. 
Přesto se nám, kromě dotací od státní agentury Czechtourism či krajského úřadu, letos 
poprvé podařilo získat dotaci také od státního fondu kultury. Jsme tomu velmi rádi a upřímně 
musíme poděkovat všem sponzorům a poskytovatelům dotací našeho festivalu. následná 
vaše spokojenost se skleněným městečkem nás povzbuzuje v této nelehké činnosti 
získávání financí pro tuto oblíbenou akci.
Popřejme tedy všem dětem, žákům, a studentům stejně jako jejich vyučujícím šťastné 
vykročení do nového školního roku a všem, kteří 17. a 18. září navštíví festival skleněné 
městečko nejen pěkné počasí, ale i spoustu hezkých festivalových zážitků.

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

úVoDní sloVo
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Usnesení Rady města Železný Brod z 28. zasedání 
konaného dne 20. 6. 2016
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 28. schůze rady města železný brod 
neschvaluje dotaci ve výši 30 000 kč nadačnímu fondu bronec sport pomáhá (se sídlem 
Prosečská 5221, 468 04 Jablonec nad nisou, IČ: 04850742) na projekt „Účast 6 týmů – 
nadačního fondu bronec sport pomáhá v závodě 2 222 km za 111 hodin“ 
povoluje v souladu s § 23 zák. č. 561/2004 sb. výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídách 
MŠ železný brod slunečná, MŠ železný brod na Vápence, a v běžné třídě MŠ železný 
brod stavbařů, pro školní rok 2016/2017 dle předložených žádostí za předpokladu, že 
zvýšení počtu dětí není na újmu kvality vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky 
bezpečnosti a ochrany zdraví
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „rekonstrukce plynové kotelny 
v radnici MěÚ v železném brodě“ 
schvaluje uzavření smlouvy s uchazečem světlo Turnov s. r. o., Výšinka 504, 511 01 Turnov 
IČ: 25266144 za cenu 795 002 kč bez dPH na akci „rekonstrukce plynové kotelny v radnici 
MěÚ v železném brodě“ 
schvaluje uzavření rámcové smlouvy se společností GHC Invest, s. r. o., korunovační 
6/103, 170 00 Praha 7, IČ: 60464496, na dodávku kapalného chloru za cenu 2 535 kč bez 
dPH / 1 ks láhve na sezóny 2016–2018 
schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností GHC Invest, s. r. o., korunovační 6/103, 
170 00 Praha 7, IČ: 60464496, na pronájem 3 kusů ocelových tlakových nádob pro kapalný 
chlor za cenu 2 405 kč bez dPH / ks / rok na sezóny 2016 –2018 
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo „kompostéry ve Městě železný brod a obci líšný – 
administrátor projektu“ uzavřené mezi Městem železný brod, náměstí 3. května 1, železný 
brod, IČ: 00262633 a společností eFact, s. r. o., Pomněnková 4, 466 05 Jablonec nad nisou, 
IČ: 27309304 za cenu 35 695 kč vč. dPH 
souhlasí s bezplatným poskytnutím řeziva sVČ Mozaika, Jiráskovo nábřeží 366, železný 
brod, na stavbu altánu a loděnice na zahradě střediska v objemu 12,65 m3 
souhlasí s přijetím věcného daru od firmy TrW Automotive Czech, s. r. o., na roli 26, 
Jablonec nad nisou do majetku sVČ Mozaika železný brod, příspěvková organizace, 
Jiráskovo nábřeží 366, železný brod 
souhlasí s přijetím věcných darů do sbírkového fondu Městského muzea v železném brodě 
odkládá uzavření smlouvy mezi městem železný brod a firmou Milichovský s. r. o., 
Údolní 970/13, 460 01 liberec, zastoupená Ing. Alexandr Milichovský, IČ: 02988976,  
dIČ: Cz02988976 o upgrade stávajícího informačního systému městské policie do 
projednání upgrade částky 
schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce prostor v č. p. 500, Masarykova, železný brod mezi 
Městem železný brod, IČ: 00262633, náměstí 3. května 1, železný brod a sokolskou župou 
Jizerskou, IČ: 43257755, Masarykova 500, železný brod
schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v č. p. 37, náměstí 
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3. května, železný brod mezi Městem železný brod, IČ: 00262633, náměstí 3. května 1, 
železný brod a Českou spořitelnou a. s., IČ: 45244782, olbrachtova 1929/62, Praha 4 
schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání  
v č. p. 500, Masarykova, železný brod mezi Městem železný brod, náměstí 3. května 1, 
železný brod, IČ: 00262633 a Michalem bernatem, Huť 25, železný brod, IČ: 75990997, 
dIČ: Cz8007302523 k 1. 5. 2016 
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4011805 
železný brod, Horecká 1218/3 mezi Městem železný brod, IČ: 00262633, náměstí  
3. května 1, železný brod a firmou Čez distribuce, a. s., Teplická 874/8, děčín IV – Podmokly,  
IČ: 24729035, která je zastoupena firmou bimont, s. r. o., České Mládeže 713/122,  
liberec VIII, IČ: 47781262 
odkládá upravené znění nájemní smlouvy na část nemovitosti č. p. 431 ve Vaněčkově ulici 
v železném brodě se společností T-mobile Czech republic a. s., za částku nájemného  
114 500 kč bez dPH ročně 
schvaluje rozšíření nájemní smlouvy na byt v železném brodě, Jiráskovo nábřeží
neschvaluje žádost o odpuštění nebo částečné prominutí penále za byt č. 12, Jiráskovo 
nábřeží 715, železný brod do doby úplného uhrazení dluhu na nájmu 
bere na vědomí žádost o zpětvzetí návrhu na vystěhování z bytu a trvá na postupu bytového 
podniku 
neschvaluje odpuštění penále za byt č. 29, Jiráskovo nábřeží 715, železný brod do doby 
úplného uhrazení dluhu na nájmu 
neschvaluje udělení výjimky ze směrnice pronajímání obecních bytů dle čl. 7, bod 4 písm. b) 
schvaluje přidělení bytu č. 9 v dPs železný brod
odkládá přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu libereckého kraje za účelem 
„realizace 5 ročníků skleněného městečka“ (2017–2021) – maximální výše dotace  
z rozpočtu libereckého kraje 500 000 kč (podíl na celkových způsobilých výdajích 20 %)

Usnesení Rady města Železný Brod z 29. zasedání 
konaného dne 8. 7. 2016 

Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje předložený program 29. schůze rady města železný brod 
schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu libereckého kraje za účelem 
„realizace pěti ročníků skleněného městečka“ (2017–2021) – maximální výše dotace  
z rozpočtu libereckého kraje 500 000 kč (podíl na celkových způsobilých výdajích 20 %) 
schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu libereckého kraje č. smlouvy 
oPl/2605/2016 s libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 liberec 2,  
IČ: 70891508
schvaluje provedené výběrové řízení na dodavatele akce „zateplení fasády Vaněčkova 
ul. čp. 407 a 408 v železném brodě“ a jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku schvaluje 
uchazeče č. 8, firmu MIrAs – stavitelství a sanace, s. r. o., odštěpný závod Plzeň,  
V Úhlu 37/11, 321 00 Plzeň – litice s nabídkovou cenou 13 909 340 kč bez dPH, uvedená 
cena je cenou konečnou

4



Usnesení Rady města Železný Brod z 30. zasedání 
konaného dne 25. 7. 2016 
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program 30. schůze rady města železný brod 
schvaluje přijetí finančního daru do rozpočtu Městského muzea v železném brodě ve výši 
2 000 kč od paní kristiny Uhlířové, Jirchářská 46, železný brod – finanční prostředky budou 
použity na nákup sbírkových předmětů 
bere na vědomí oznámení výše dluhu na nájemném z nebytových prostor v objektu č. 75 
– restaurace v Jirkově p. Hajrudina Ademiho, Přibyslavská 813/4, Praha 3, IČ: 666 49 048, 
který k 15. 7. 2016 činí 34 183 kč pro rok 2016 a stanoví dodatečný termín pro zaplacení 
dlužného nájemného do 20. 8. 2016, nebude-li dluh zcela uhrazen, bude nájemní smlouva 
vypovězena 
schvaluje výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „dodávka elektrického 
konvektomatu, regenerátoru a gastronádob do zŠ Pelechovská“ a schvaluje uzavření 
smlouvy s uchazečem Tes, spol. s. r. o. Chotěboř, zednická 558, 583 01 Chotěboř,  
IČ: 60934395 za cenu 298 881,60 kč bez dPH na akci „dodávka elektrického konvektomatu, 
regenerátoru a gastronádob do zŠ Pelechovská“
schvaluje smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „Jn037042 železný brod, 
Těpeřská, Chvalíkovická – rekonstrukce vodovodu“ mezi severočeskou vodárenskou 
společností (sVs), a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469 a Městem železný 
brod, kterým se Město železný brod zavazuje sVs uhradit příspěvek na investici ve výši  
36 922 kč bez dPH
souhlasí s pokácením 40 vzrostlých stromů v areálu zŠ Školní a ukládá odboru ÚP a rr 
zpracovat projekt náhradních výsadeb, dále ukládá provést kácení minimálně ve dvou 
etapách až po dokončení projektu náhradních výsadeb
souhlasí s pokácením 18 stromů u hřiště zŠ Pelechovská bez provedení náhradní výsadby 
bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy dle článku VII. směrnice č. 1/2015 na 
provedení mýtní úmyslné těžby v porostu 5d10 a 5d11b mezi Městem železný brod  
a Vladimírem Hejralem, Poniklá 209, 512 42 Poniklá, IČ: 48190241, v objemu 250 m3 za 
cenu 560 kč/m3 – celková cena 140 000 kč bez dPH (169 400 kč včetně dPH) 
schvaluje darovací smlouvu mezi obdarovaným městem železný brod a dárcem – 
Českou republikou – Hasičským záchranným sborem libereckého kraje, barvířská 29/10,  
460 01 liberec III, IČ: 7088744, zastoupená ředitelem Hzs lk – plk. Ing. luďkem Prudilem, 
předmětem smlouvy je poskytnutí 1 ks Tabletu lenovo A 10-30 lTe, včetně příslušenství  
a nainstalovaného softwaru rescuenavigator JsdH basic
souhlasí s přihlášením XX k trvalému pobytu na adresu Husova 697, železný brod
schvaluje výměnu bytů XX na Vápence 752, č. bytu 1, železný brod a XX Jiráskovo nábřeží 
714, č. bytu 18, železný brod
schvaluje převod částky 201 008,50 kč z rezervního fondu do fondu investic a následné 
použití fondu investic zŠ Pelechovská na nákup elektrického konvektomatu a elektrického 
regenerátoru ve výši 287 597 kč a schvaluje čerpání rezervního fondu zŠ Pelechovská ve 
výši 73 674 kč na nákup potřebného vybavení ke konvektomatu 
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70 let kmotrovství Železný Brod – Chvalíkovice 
a 90 let od založení TJ sokol Chvalíkovice

Je to neskutečné, že uplynulo již 
sedmdesát let, kdy představitelé 
železného brodu poprvé přijeli do 
Chvalíkovic, obce ve slezsku, která 
byla téměř úplně zničená posledními 
boji v dubnu 1945. 
Představitelé našeho města tehdy 
odpověděli na výzvu ostravského 
rozhlasu „budujeme slezsko“ a chtěli 
pomoci. byla jim přidělena obec 
Chvalíkovice u opavy. dne 16. dubna 
1946 poprvé přijela naše delegace, 
aby zde podepsala kmotrovství mezi naším městem a obcí Chvalíkovice. slibovali své 
chráněnce účinnou pomoc a péči. delegace se skládala z tehdejších představitelů města: 
předseda MnV Jindřich Hlubuček, zásobovací referent Josef Matěcha, osvětový a školský 
referent Josef Černý, archivář a kronikář František sochor a fotoreportér oldřich kolzrt.
Po příjezdu do Chvalíkovic si všichni uvědomili, jaký úkol si naše město na sebe vzalo. 
Poprvé spatřili opravdovou zkázu celé obce a bídu zbylých obyvatel, především dětí. Ale za 
pomoci téměř všech našich obyvatel, podnikatelů, sklářů, jednotlivých spolků a sdružení, 
se to podařilo. do Chvalíkovic plynuly dary nejen peněžité, ale také hmotné sbírky šatstva, 
obuvi, vybavení domácností atd. Mnozí řemeslníci odjeli a pomáhali budovat nové domy 
nebo posílali stavební materiál, kterého byl tehdy velký nedostatek. A co se zprvu zdálo 
nemožné, stalo se skutkem. Již za rok byly vidět výsledky a Chvalíkovice se probouzely 
ze svého utrpení. svým kmotrům nechtěli zůstat nic dlužné. Všichni pomáhali budovat své 
domy a snažili se všude pomoci. navzájem jsme se velmi spřátelili a později, kdy už pomoc 
nebyla nutná, pokračovaly vzájemné návštěvy a dopisy. Vznikala tady přátelství celých rodin.
Také letos přišlo z Chvalíkovic pozvání, abychom společně oslavili nejen 70 let našeho 
kmotrovství, ale také 90 let od založení zdejšího sokola. Představitelé našeho města rádi 
pozvání přijali a 14. srpna se do Chvalíkovic vydala delegace, vedená Mgr. Ivanem Mališem. 
spolu s ním odjeli: eva Vozková a ludmila Janatová s manželem (dcery Františka sochora) 
a akad. soch. libuše Hlubučková (dcera Jindřicha Hlubučka, tehdejšího předsedy MnV).
Ve Chvalikovicích jsme byli srdečně přivítáni na obecním úřadě starostou obce radimem 
Hlaváčem, místostarostou a několika zastupiteli. Vedoucí naší delegace Mgr. Ivan Mališ 
předal dary a pozdravy, které jsme přivezli a přijal dary od chvalikovického starosty. Po 
přátelském rozhovoru a občerstvení v zasedací síni jsme se odebrali do sokolovny, kde se 
konala slavnostní sokolská schůze.
sešli se zde nejen funkcionáři, ale také další členové sokola a hosté. Po uvítacích proslovech 
promluvil za naše město Mgr. Ivan Mališ, který mimo jiné popřál sokolům hodně úspěchů 
a zdaru do další práce a zdůraznil i 70-ti letou spolupráci našeho sokola, hlavně fotbalistů. 
doufejme, že se rozšíří spolupráce s dalšími sportovci.
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Volby do zastupitelstev krajů 2016
dle rozhodnutí prezidenta republiky č. 138/2016 sb. ze dne 6. 5. 2016 se volby do 
zastupitelstev krajů uskuteční v pátek 7. 10. 2016 v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 
8. 10. 2016 v době od 8 do 14 hodin.
Informace pro voliče
Aktivní volební právo (právo volit) do zastupitelstev krajů má státní občan České 
republiky, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 8. 10. 2016) dosáhne věku nejméně  
18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. 
Překážkou ve výkonu volebního práva do zastupitelstev krajů (tedy nemožnost volit) 
je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody 
nebo z důvodu ochrany zdraví lidu, anebo výkon základní nebo náhradní vojenské služby, 
vyžaduje-li to bezpečnost státu, a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Každý volič má právo si v úředních hodinách na Městském úřadě v železném brodě, 
kancelář evidence obyvatel (přízemí budovy b), ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů, 
může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Městský úřad je povinen do 48 hodin 
žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Městský úřad Železný Brod má pro volby do zastupitelstev krajů zřízeno 9 volebních 
okrsků, a to následovně:
volební okrsek č. 1 – radnice (budova A) MěÚ železný brod, náměstí 3. května 1,  
železný brod

 Z odboru vnitřních věcí

odpoledne pokračoval program 
oslav na hřišti za sokolovnou. 
Počasí přálo, slunce svítilo  
a k dobré náladě přispěl bohatý 
program, občerstvení a hudba. 
návštěvníků se sešlo hodně 
a také my jsme se bavili nejen 
fotbalovým utkáním mezi 
domácími a pražskými herci, kteří 
pak pobavili publikum zpěvem  
a vyprávěním. V sokolovně si 
zájemci mohli zahrát stolní tenis  
a kuželky. Hudba a zpěv se 
ozývaly dlouho do noci.

V neděli jsme si dopoledne cvičně také zahráli kuželky s představiteli Chvalíkovic a po 
obědě, jsme se s našimi hostiteli rozloučili a pozvali je opět k nám na skleněné městečko. 

eva Vozková
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pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
Malé náměstí; náměstí 3. května; ul. betlémská; družstevní; Františka balatky a č. e. 27; 
Hluboká; Horecká; Husova; Jirchářská; křížová; na stráni a č. e. 92; nábřeží obránců míru 
a č. e. 10 a č. p. 229, 826, 827; Školní; V Trávníkách a č. p. 177; zahradnická; železná  
a č. p. 82; běliště – č. p. 57, 185; na Mýtě – č. p. 290; nad skalkou – č. p. 36, 573, 828, 
891; U Valchy – č. p. 31 32, 67, 178; záskalí – č. e. 95, 115 a č. p. 152, 224, 304, 305, 397; 
V Šachtách – č. p. 822
volební okrsek č. 2 – zasedací místnost bytového podniku, Příčná 350, železný brod
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ul. Chvalíkovická; 
Jarní; Průmyslová a č. p. 841, 890, 898, 905; Příčná; slunečná a č. p. 188;  
smetanovo zátiší; stavbařů a č. p. 331; Štefánikova; Těpeřská a č. p. 721; U stavidel; 
Vaněčkova; Vlastimila rady; dvírka – č. e. 1, 17, 18, 19, 34, 35, 36, 46, 70 a č. p. 39, 102, 
228, 238, 266, 291, 499, 553, 556; spořilov – č. p. 572 a 574; Vrší – č. e. 87, 108 a č. p. 58, 
233, 239, 241, 277, 281, 330, 360, 479, 549, 745, 746, 781, 786, 788, 837, 848, 861, 863, 
914; záškolí – č. p. 195, 254, 255 
volební okrsek č. 3 – sokolovna, Masarykova 500, železný brod
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ul. brodecká; Jiráskovo 
nábřeží; koberovská; komenského; Masarykova; Pelechovská; Poštovní; Příkrá; 
sokolská; svahová; brodec – č. e. 80 a č. p. 222, 506, 579, 639, 640, 642, 646, 
692; dále č. e. 3, 8, 15, 21, 22, 37, 40, 41, 68, 69, 81, 89, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121  
a č. p. 107, 116, 165, 198, 212, 226, 227, 289, 295, 296, 297, 301, 310, 318, 321, 322, 349, 
371, 398, 483, 504, 592, 658, 659, 660, 661, 663, 665, 666, 667, 674, 676, 819, 824, 882, 
904,909 (tj. místní názvy Hona, Hamerčice, kopanina, Mundálov, Pod Hrobkou, Popluž, 
Propastný, Poušť, rovně, skalička, Štípek, závodí)   
volební okrsek č. 4 – středisko volného času Mozaika, Jiráskovo nábřeží 366,  
železný brod
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu ul. na Vápence; nádražní; 
Pelechov a č. e. 2
volební okrsek č. 5 – sokolovna, Hrubá Horka 55, železný brod
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Hrubá Horka; Malá Horka
volební okrsek č. 6 – budova bývalého občanského výboru, Horská kamenice 74,  
železný brod
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Horská kamenice
volební okrsek č. 7 – Hasičská zbrojnice, Jirkov 2, železný brod
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Jirkov; střevelná
volební okrsek č. 8 – Hasičská zbrojnice, Těpeře 68, železný brod
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Chlístov; Těpeře 
volební okrsek č. 9 – dům s pečovatelskou službou, bzí 82, železný brod
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu bzí; splzov; Veselí

1. Voliči – státnímu občanu České republiky bude umožněno hlasování po té, kdy prokáže 
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo 
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cestovním pasem České republiky. Volič, který volí na platný voličský průkaz, předloží tento 
průkaz spolu s průkazem totožnosti. 
neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování 
umožněno. Upozorňujeme proto voliče, aby včas zkontrolovali platnost svých průkazů 
totožnosti. 
2. k zajištění pořádku a důstojného průběhu voleb ve volební místnosti je volič povinen 
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
3. každý volič je povinen odebrat se před hlasováním do prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
4. občané, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou dostavit do volební místnosti a chtějí 
hlasovat, nechť se přihlásí na tel. č. 483 333 953 nebo e-mailu k.velickova@zelbrod.cz 
případně mají možnost nahlásit tuto skutečnost ve dnech voleb přímo ve svém volebním 
okrsku, a budou navštíveni členy okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou. 
5. Hlasovací lístky budou občanům města doručeny nejdéle tři dny před dnem voleb podle 
adresy trvalého pobytu, ve dnech voleb budou k dispozici ve volebních místnostech. Pro 
voliče, kteří mají veden trvalý pobyt na adrese Městského úřadu železný brod, náměstí  
3. května 1, budou hlasovací lístky připraveny k vyzvednutí v kanceláři č. 202 Městského 
úřadu železný brod (1. patro budovy radnice A), kateřina Veličková – přestupky, volby. 

Pro volby do zastupitelstev krajů se VYDáVAJí VolIČsKÉ PRŮKAZY
Voliči zapsanému v seznamu voličů pro volby do zastupitelstev krajů (vedeném Městským 
úřadem železný brod), který nebude moci volit ve „svém“ volebním okrsku, vydá Městský 
úřad železný brod na jeho žádost voličský průkaz. Volič může požádat o vydání voličského 
průkazu ode dne vyhlášení voleb (tj. od 6. 5. 2016), a to buď osobně u Městského úřadu 
železný brod až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (tj. do 16 hodin dne  
5. 10. 2016), o čemž se sepíše úřední záznam a totožnost voliče se ověří podle jím 
předloženého průkazu totožnosti, nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů před dnem 
voleb (tj. do 16 hodin dne 30. 9. 2016), kdy toto podání musí být v listinné podobě opatřené 
úředně ověřeným podpisem voliče (tento úkon je osvobozen od poplatku), nebo v elektronické 
podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče anebo v elektronické podobě 
zaslané prostřednictvím datové schránky (Id naší datové schránky zbgbryd). 
Městský úřad železný brod již v současné době může vydat voliči voličský průkaz, a to 
osobním předáním voliči nebo předáním osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím 
uvedenou adresu v žádosti o vydání voličského průkazu. Upozorňujeme, že v případě ztráty 
voličského průkazu nelze vyhovět žádosti voliče o vydání nového voličského průkazu.
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k zápisu do výpisu ze stálého seznamu 
voličů pouze ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby 
vyhlášeny, a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. z uvedeného 
je zřejmé, že právo hlasovat na voličský průkaz lze uplatnit v kterémkoliv okrsku ovšem 
pouze na území kraje, v jehož územním obvodu má volič trvalý pobyt. Pro voliče zapsané 
ve stálém seznamu voličů Městského úřadu železný brod to znamená, že volič může na 
voličský průkaz volit v kterémkoliv okrsku pouze libereckého kraje. 
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Report ze stavebních akcí města

během léta došlo k několika vylepšením, kterými se Město železný brod snaží zpříjemnit 
život obyvatelům i návštěvníkům města.
došlo k úpravám povrchů dvou chodníků. Prvním z nich byl chodník na nábřeží obránců 
míru od mostu, podél restaurace U zvonice na Malé náměstí. nově je povrch vydlážděn 
žulovými dlažebními kostkami, které nahradily předchozí, již nevyhovující, asfaltový povrch, 
jež byl již značně rozpraskaný a nekomfortní pro chodce. obnova povrchu byla realizována 
ve spolupráci s firmou TFnet s. r. o., která při rozšiřování své infrastruktury zainvestovala 
pokládku dlažebních kostek v uvedeném chodníku, za což jí patří poděkování. Celá akce tak 
přinesla důkaz o možné spolupráci města s místními podnikateli.
druhou akcí byla výměna povrchu na části chodníku ve Štefánikově ulici podél silnice I/10, 
přibližně od hotelu Veselý k autobusové zastávce olšiny. stávající, již nevyhovující, povrchy 
byly nahrazeny zámkovou dlažbou, přičemž celá akce byla realizována Technickými 
službami města železný brod, spol. s. r. o., které budou o chodníky následně pečovat. rádi 
bychom v následujícím roce pokračovali chodníkem i na straně podél hasičské zbrojnice  
k hotelu starý mlýn. zároveň jsou připravovány projekty, které umožní parkování před 
hotelem Veselý a okolo bývalé šroubárny. Poté budou dokončeny i zbývající povrchy 
chodníků.
Věříme, že se vám bude po nových chodnících chodit lépe než doposud a zpříjemní Vám 
pohyb po městě.
další akcí, kterou se během léta podařilo zrealizovat, byla konečná kolaudace akce Terminál 
železný brod – I. etapa. Aby bylo možno celou akci řádně dokončit i papírově, muselo dojít 
ještě k dílčím úpravám, zejména v oblasti bezbariérového řešení. Jelikož veškeré stavební 
úpravy proběhly řádně a včas (i díky zaměstnancům Technických služeb) a podařilo se 
zajistit všechny dokumenty, nutné pro hladký průběh kolaudačních řízení, můžeme nyní 
konstatovat, že celá akce, podpořená z regionálního operačního programu nUTs II – 
severovýchod, je řádně zkolaudovaná. dovolte mi poděkovat všem zúčastněným, kteří se do 
procesu kolaudace zapojili a pomohli nám zažehnat hrozící pokuty ze strany poskytovatele 

 Z odboru územního plánování a rozvoje 

s žádostí o vydání voličského průkazu osobně nebo písemným podáním se obracejte na 
kancelář č. 202 Městského úřadu železný brod, náměstí 3. května 1, kateřinu Veličkovou  
(1. patro budovy radnice A, č. kanceláře 202, tel.: 483 333 953, e-mail: k.velickova@zelbrod.cz). 
Vzor písemné žádosti o vydání voličského průkazu zasílanou prostřednictvím České pošty, 
datové schránky či elektronickým podáním a plné moci k převzetí voličského průkazu 
naleznete na našich webových stránkách www.zeleznybrod.cz v sekci občan – volby  
(http://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/volby) /Písemná žádost o vydání voličského průkazu, 
Plná moc k převzetí voličského průkazu/.

kateřina Veličková, oVV – úsek přestupků a voleb
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sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Město železný brod ve spolupráci se severočeskými komunálními službami s. r. o. pořádají 
sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v neděli 2. října 2016.

 Z odboru životního prostředí

dotace. zároveň se snažíme najít řešení, kterým bychom při deštích zamezili kapání vody ze 
střechy zastávky u sokolovny. Máme již „požehnání“ od poskytovatele dotace, že můžeme 
do střechy „zasáhnout“ a realizovat opatření, kterým bychom čekajícím cestujícím zpříjemnili 
cestování.

Mgr. Martin řehák, oÚPr 

sběr ambulantním způsobem (pojízdná sběrna) bude přistavena dle rozpisu na označeném 
stanovišti. odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky.

Přijímány BUDoU tyto druhy odpadů:
● léky všeho druhu včetně mastí
● domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky, ustalovače, 
    chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) Vše řádně označené!
● zbytky starých barev, obaly od barev
● kompletní televizory, ledničky, zářivky, drobné elektrospotřebiče, monitory, PC, tiskárny
● všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
● upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
● olejové filtry a další zaolejovaný materiál

Přijímány nEBUDoU tyto druhy odpadů:
● odpad stavebního charakteru
● eternit, azbest, asfalt
● stavební omítky, směsi, atd.

Pelechov, motorest 8.30–8.40 žb, u odbočky k poliklinice 10.40–10.50

žb, na Vápence, č. p. 762 8.45–8.55 žb, Malé náměstí 10.55–11.10

žb, Poštovní, č. p. 428 9.00–9.10 žb, Horecká (hřbitov) 10.55– 11.05

žb, Poříčí, Internát 9.20–9.30 Hrubá Horka, koloniál 12.40–12.50

splzov, křižovatka 9.35–9.45 střevelná, č. p. 39 12.55–13.05

bzí, prodejna potravin 9.50–10.00 Jirkov, restaurace 13.10–13.20

Těpeře, sokolovna 10.05–10.15 Horská kamenice, hasičárna 13.30–13.40

Chlístov, č. p. 33 10.25–10.35 Malá Horka, bus zastávka 13.50–14.00

11



RADnICE InFoRMUJE

Upozornění k platbě místního poplatku za odpady

Respitní péče aneb výletování s pěstounskými dětmi

V termínu 11.–15. 7. 2016 pořádalo oddělení sociálně právní ochrany dětí Městského 
úřadu železný brod respitní péči pro pěstounské rodiny. Tato péče probíhala i v termínu  
18.–22. 7. 2016 a to již pod patronací sVČ Mozaika, které bychom chtěli touto cestou 
poděkovat za příkladnou spolupráci. Ještě před tím, než Vám ale prozradíme, kde jsme všude 
byli a co jsme všechno viděli, tak se sluší krátce přiblížit pojem respitní péče.

Finanční odbor Městského úřadu upozorňuje občany, že dnem 30. září končí termín pro 
úhradu druhé splátky místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Pokud jste 
zatím nesplnili svoji poplatkovou povinnost, učiňte tak do konce měsíce září v pokladně 
Městského úřadu v železném brodě nebo bankovním převodem na účet Města železný brod  
č. 2225-0963249319/0800, vedeného u České spořitelny, a. s.. nutné údaje pro platby 
bankovním převodem pro občany s trvalým pobytem jsou: variabilní symbol 13371, konstantní 
symbol 0378, specifický symbol je pro každého poplatníka jiný a stálý, identifikuje jeho 
osobu. Ti, kteří jsou si jistí, správností svého specifického symbolu, použijí údaje z předchozích 
plateb, ostatní si tuto informaci mohou ověřit u správce poplatku telefonicky nebo e-mailem. 
kontakty pro sdělení správného specifického symbolu: telefon 483 333 955, 483 333 956, 
e-mail: poplatek.odpady@zelbrod.cz. Pro zařazení platby je uvedení specifického 
symbolu nezbytné!! Pro úplnost dodáváme, že pro rok 2016 byl stanoven poplatek ve výši 
570 Kč na 1 osobu, první pololetí 2016 ve výši 285 Kč bylo splatné do 31. 3. 2016, druhé 
pololetí 2016 ve výši 285 Kč je splatné do 30. 9. 2016. 

Věra sochorová, finanční odbor

 Ze sociálního odboru

 Z finančního odboru

Způsob přebírání odpadů:
● odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům 
zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!
● občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna 
adresa.
● nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny 
nebo po jejím odjezdu.
● sběr bude probíhat pod dohledem zástupce městského úřadu.

Více informací na Městském úřadě železný brod, odbor životní prostředí, tel.: 483 333 924, 
nebo severočeské komunální služby s. r. o, tel.: 483 312 403.

Miloš Pala, odpadové hospodářství MěÚ železný brod
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Respitní péči lze volně přeložit jako 
péči odlehčující. Tato péče má primárně 
sloužit pěstounům pro načerpání 
nových sil k výkonu svého povolání. 
Toto odlehčení pro pěstouny může 
mít různou podobu. My jsme zvolili 
výletování s pěstounskými dětmi  
a příměstský tábor.  
V prvním dnu našeho výletování jsme 
se tak s pěstounskými dětmi podívali do 
IQlandie. naši prohlídku jsme zahájili 
animovaným výkladem Charlese 
darwina v místním planetáriu, děti dále zažily bleskovou show, zábavné pokusy v kuchyni, 
někteří z nás „pokecali“ s robotem a v závěru jsme byli u vodních atrakcích nebo na klouzačce. 
druhý den náš čekal výlet do zoo ve dvoře králové. naše putování po zoo započalo  
v doprovodu odborného průvodce, který s námi absolvoval základní okruh s výkladem. 
následovalo krmení koz a hodina strávená v místní škole, kde se učiteli staly děti. Po učení byl 
opět čas na zábavu a tak jsme se vydali na projížďku safari busem. se zoo ve dvoře králové 
jsme se pak rozloučili dováděním na provazovém hradě. 
Mirakulum Milovice se stalo naším středobodem zábavy pro třetí den našeho společného 
výletování. Počasí nám naštěstí přálo po celý den a tak jsme byli pouze limitováni vlastními 
silami. naše zážitky z Mirakula by se daly stručně popsat asi následovně: hopsání, skákání, 
lezení, ošetření drobných úrazů na ošetřovně, zatoulání dětí, počítání dětí, navrácení cizího 
dítěte jeho matce.
na čtvrtek byl plánovaný výlet na Ještěd a obří sud, leč příroda byla jiného názoru a díky 
přívalovým dešťům jsme s dětmi skončili v dinoparku, kde nám pěkně vyhladovělo, proto jsme 
byli později nuceni k doplnění zdravých nutričních hodnot v kFC. den jsme zakončili Mamutím 
drcnutím v 3d a velmi mokrou cestou k autobusu.
Posledním dnem našeho výletování se stala prohlídka zámku Hrubý rohozec. Vystoupili jsme 
na vlakové zastávce Malá skála a pokračovali pěšky na prohlídku zámku. dle našeho časového 
itineráře jsme z Malé skály na Hrubý rohozec měli dojít za něco málo kolem 1.45 hodiny, ale 
vzhledem k tomu, že jsme byli „ve formě“, podařilo se nám to za tři hodiny. Plánovaný piknik 
v zámecké zahradě byl bohužel zmařen rozmarem počasí, nicméně, v kavárně na zámku se 
o nás pěkně postarali. obrovskou satisfakcí našeho výletu se stala prohlídka zámku, kde děti 
dokázaly na cca jednu hodinu udržet pozornost a chovaly se vzorně. 
další běh respitní péče proběhl v rámci příměstského táboru v zásadě, který byl organizovaný 
sVČ Mozaika, ale o tom zase někdy příště. 
shrnuto a podtrženo, výletování si užily nejenom děti, ale bezpochyby i odborný personál, 
který tuto akci nejenom organizoval, ale i vlastními silami zabezpečil. Přestože počasí bylo 
značně proměnlivé, tak nejen děti, ale i odborný personál byli výborní.
budeme se těšit příště a to alespoň s trojnásobným počtem účastníků, na shledanou.

boris žalek, sociální odbor
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otevírací doba

Aktuální předprodej vstupenek od 5. 9. 2016 
v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz

Met opera 

nově v prodeji 

září: po–pá 9–12 a 12.30–17 hodin, so–ne 9–13 hodin
říjen–duben: po–pá 9–12 a 12.30–16 hodin, so 9–13 hodin 
o víkendu 17.–18. září bude TIC zavřeno. Činnost plně zastoupí venkovní Infostánek na 
Malém náměstí po oba dny v čase 9–16 hodin. 
Ve středu 28. září (státní svátek den české státnosti) bude otevřeno pouze v čase 9–13 
hodin.

•   8. 10. Tři sestry (sokolovna bozkov)
• 20. 10. od 19 hodin M. becker: Už nikdy sám! (divadlo kalich)
• 11. 10. od 18 hodin duo Yamaha (TV Šlágr)
• 15. 10. od 19 hodin repríza QUo VAdIs, kAbelko? (ds Tyl železný brod)
•   4. 11. Arakain dymytry Tour 2016 (sokolovna bozkov)

přímé přenosy Metropolitní opery new York začínají již v říjnu
(v částce 350 kč je zahrnuta doprava zpět do železného brodu po skončení přenosu)
•   8. 10. r. Wagner: Tristan a Isolda – nová inscenace
• 22. 10. W. A. Mozart: don Giovanni
Akce se koná ve spolupráci s kinem kino Jitřenka semily.

• Železný Brod, skleněné městečko – omalovánky, 
nakl. oblAk blanka kučerová + obr. TIC – omalovánky
(křest omalovánek se uskuteční v sobotu 17. 9.  
v 16 hodin v Minimuzeu skleněných betlémů železný 
brod.)
• Regioncard Český ráj – karta hosta plná výhod  
a slevových bonusů využitelná po celém Českém ráji
(V železném brodě nabízíme s touto kartou možnost 
zdarma navštívit šest výstav za rok v Městské galerii 
Vlastimila rady a jeden volný vstup na Městské 
koupaliště.)
• různé druhy kalendářů 2017 (nástěnné: železný 
brod a okolí – foto Petra balatková, Český ráj – nakl. 
rA Turnov, stolní: Český ráj – kresba Jiří Škopek) 

TURIsTICKÉ InFoRMAČní CEnTRUM ŽB
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Brody v Brodě – Fotosoutěž 2016 

Zahrada Čech

novoroční výstup na Kozákov 

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. 
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, 
zajímavé 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.

Jubilejní 40. ročník podzimního veletrhu Zahrada Čech, který patří mezi největší 
výstavy svého druhu nejen na severu Čech je zaměřená na všechny zahrádkáře, 
chalupáře, kutily, zahradníky a milovníky přírody. letos bude probíhat vše ve velkém stylu! 
zájezd do litoměřic, který pořádá Město železný brod, se uskuteční ve čtvrtek 15. 9. 2016. 
odjezd v 7.05 hodin od budovy radnice v železném brodě. 
Ve čtvrtek bude na výstavišti probíhat den s Cs beToneM, zazpívá zpěvačka, moderátorka 
a herečka kateřina brožová, se známými hity vystoupí skupina bee Gees revival, k poslechu 
zahraje kapela Fonotest a celým dnem Vás proveden moderátor Hitrádia FM kamil bílksý.
stále jsou volná místa, proto máte-li zájem, neváhejte s přihlášením.

Pro všechny „lenochy“ bychom rádi ve spolupráci s Autodopravou novotný uskutečnili 
„zájezd“ na kozákov na akci novoroční výstup 1. 1. 2017. Jednalo by se pouze o dovezení 
zájemců, co možná nejblíže pod vrchol kozákova (cca do obce komárov). z kozákova by již 
každý musel po svých. zjišťujeme zájem ze strany občanů o tuto novoroční službu. zájemci 
hlaste se do 30. 9. v TIC železný brod.
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MĚsTsKÉ DIVADlo

TURIsTICKÉ InFoRMAČní CEnTRUM ŽB

DUo JAMAHA 
úterý 11. října od 18 hodin
Městské divadlo Železný Brod

Dobrá zpráva pro milovníky tradičních lidovek – přijede k nám Duo Jamaha 
nejúspěšnější kapela a hvězda TV šlágr. 

slovenské hudební duo Jamaha působí na 
scéně v současném složení – otec Alfonz 
a syn Marian kotvanovci. Výběr písní této 
hudební skupiny je multižánrový, pro všechny 
věkové generace a je zárukou skvělé zábavy. 
repertoár netvoří jen lidové a taneční písně, 
ale i domácí a zahraniční hity nebo moderní 
remixy. sami kotvanovci říkají: „Přijedeme 
zahrát všude tam, kde potřebují hudbu 
a zábavu...“ a poprvé, tak přijíždějí i do 
železného brodu. 

Pořadatel koncertu je Agentura Marie 
Kučerové. není akce Města Železný Brod, 

jedná se o pronájem prostor divadla.
Vstupné: 280 a 250 Kč, nelze uplatnit 

slevu ZTP, ZTP/P

Výzva pro pořadatele kulturních akcí

open Air Festival – přehlídka železnobrodských kapel

Pořádáte-li sportovní či kulturní akce a již nyní znáte termíny akcí na rok 2017, neváhejte 
a zašlete nám je na info@zelbrod.cz. Akce budou zařazeny do kulturního kalendáře akcí, 
který je na webových stránkách Města železný brod a v tištěné podobě budou uvedeny  
v turistických materiálech.

V letošním roce se uskutečnil pátý ročník toho festivalu a je tedy na čase zhodnotit, zda je 
vhodné pokračovat či nikoliv. s ohledem na termíny dovolených a s tím spojenou malou 
účast kapel, s přihlédnutím ke klesajícímu zájmu ze strany diváků, jsme se rozhodli, že  
v roce 2017 festival nebude. kapely působící na železnobrodsku, ale budete mít možnost 
vidět i tak. V rámci akce prázdninová nabídka, nám kapely obohatí letní prázdninový čtvrtek. 
každý týden, tak budete mít možnost poslechnout si tvorbu jiné kapely. Podrobnosti budou 
zveřejněny před letní sezónou 2017.

Alena Matějková, referent
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Připravujeme 
divadla 
• 11. 11. od 18 hodin Andělé v mém srdci (léčivé divadlo Gabriely Filippi) – skutečné příběhy 
žen, které od dětství komunikují s anděly a duchy.
• 11. 12. od 19 hodin Víš, přece, že neslyším, když teče voda (Agentura Harlekýn Praha) – 
Tři směšné příběhy s Václavem Vydrou, Petrem nárožným, naďou konvalinkovu a dalšími 
ve vděčném věčném diváckém evergreenu. 
koncerty 
• 27. 11. od 19 hodin 1. adventní koncert: Vánoční galakoncert / Musica dolce Vita – 
nejkrásnější skladby na harfu a flétnu doplněné mezzosopránem.

MĚsTsKÉ DIVADlo

M. BECKER: UŽ nIKDY sáM! 
čtvrtek 20. října od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Veselá hra s Pavlem liškou, zuzanou bydžovskou a Josefem Poláškem o fenoménu dnešní 
doby, a to o osamělosti lidí ve velkoměstech v podání divadla kalich Praha. M. becker ve hře 
vystavěl poněkud bizarní situaci dnešních singles, kteří se snaží uniknout pocitu osamělosti 
a najít si někoho, s kým budou sdílet svůj život. Přirozeným způsobem jim to nejde, musí 
toho docílit promyšleným 
plánem, dokonce za hranicí 
zákona. A stane se ještě 
něco daleko zvláštnějšího 
– po městě se najednou 
začnou ztrácet desítky  
a desítky občanů… 
www.divadlokalich.cz.

Vstupné 330 a 270 Kč

QUo VADIs, KABElKo? 
sobota 15. října 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 

V rámci skleněné městečko uvidíte členy ds Tyl železný brod v sobotním programu v časech 
11.30 a 17.15 hodin s pořadem Perličky ds Tyl. 

 Ds TYl Železný brod
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MĚsTsKÉ DIVADlo

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 nutnost objevit volnost  
a svobodu poté, co jim společnost, někdy i nechtěně ublížila.
Tak berte ve shovívavosti 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

Ve středu 11. července 2016 jsme 
si zahráli na krakonošových letních 
podvečerech v Jilemnici. reprezentativní 
prostředí sloupového sálu zámku a „echt“ 
divadelní publikum – hrálo se nám skvěle. 
dohodli jsme se, že už s kytičkou pro 
emu jezdit nebudeme, protože tohle bylo 
nejlepší zakončení, jaké jsme si mohli pro 
ni přát.

od srpna zkoušíme divadelní představení spolu ostravského autora Tomáše Vůjtka v režii 
zdeňka lindnera (hudební režie daniel balatka), od září potom představení oldřicha daňka 
zdaleka ne tak ošklivá jak se původně zdálo v režii zdislavy bohuslavové. dále se připravují 
podzimní zájezdy s komedií Tary Toužimské erosenky. na listopad chystáme program noci 
divadel.
Informace o dění ve studiu Hamlet Železný Brod můžete sledovat na Facebooku/
studioHamletDivadlo a na www.studiohamlet.cz.

 sTUDIo HAMlET Železný Brod

Za námi

Před námi?
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MĚsTsKÉ MUZEUM V ŽElEZnÉM BRoDĚ

MĚsTsKá GAlERIE Vl. RADY

sklářská i národopisná expozice Běliště jsou v měsíci září otevřeny: úterý–neděle 9–12 
a 13–16 hodin. Vstupné na výstavy je v rámci vstupného do muzea.

Hledáme herce a herečky všech věkových a váhových kategorií. Výhodou jsou 
zkušenosti s jevištním vystupováním. bereme však každého: bez výhod a výhrad. Je nám 
jedno, jak se jmenujete, kde bydlíte, jaké je vaše náboženské vyznání či politická příslušnost. 
U nás jde jen o divadlo. Těšíme se na vás. Volejte 721 692 370 nebo 722 793 091. Přijít 
také můžete na jakoukoliv zkoušku. Termíny zkoušek a našich společných setkávání jsou 
zveřejňovány na facebooku.

zdislava bohuslavová

Hledáme nové tváře

sKláŘsKÉ sYMPoZIUM lETní sKláŘsKá DílnA 2012–2016
2. září – 2. října 

vernisáž 1. září od 17 hodin
Městská galerie Vl. Rady

sklářské sympozium letní sklářská dílna má za sebou již čtyři úspěšně proběhlé ročníky, 
jichž se zúčastnily téměř tři desítky sklářských umělců z České republiky, Polska i německa. 
V huti sklářské školy tvořili na společné téma „Prostřený stůl“. na výstavě budou zastoupena 
díla všech dosavadních účastníků a v sobotu 17. září k nim přibudou ještě čerstvé výsledky 
letošního jubilejního pátého ročníku sympozia. Vernisáž výsledků 5. ročníku lsd proběhne 
v sobotu 17. září od 15 hodin.

Vstupné: 20 Kč, 10 Kč
Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě ve spolupráci s IKs Železný Brod

sKlEnĚnÉ FIGURKY MIloslAVA JAnKŮ 
do 30. října 

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.
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DAlší PoZVánKY ZE ŽB A oKolí

MĚsTsKÉ MUZEUM V ŽElEZnÉM BRoDĚ

sKlo A DEsIGn 
do 2. října 

Městské muzeum v Železném Brodě – Běliště
Výstava aktuální tvorby studentů železnobrodské sklářské školy. reprezentativní výběr 
nejlepšího uměleckého skla a produktového designu z posledních dvou let přiblíží 
návštěvníkům pestré možnosti zpracování skla v technikách broušeného a malovaného 
skla, skleněné tavené plastiky, skleněných figurek, zpracování technického skla u kahanu 
nebo hutně tvarovaného skla. obor Produktový design bude prezentovat realizace v širokém 
spektru materiálů a technologií – produkty, které vznikají ve spolupráci s konkrétními firmami. 

MIZEJíCí sVĚT sKláŘsKÝCH DílEn 
do 2. října

Městské muzeum v Železném Brodě – Běliště
z rozsáhlého souboru kolorovaných i černobílých dokumentárních kreseb Jablonecko jsme 
na výstavu vybrali kresby zachycující mizející svět prvních mačkáren, brusíren a sklářských 
dílen na Jablonecku a železnobrodsku, tak jak jej na počátku 60. let 20. století zachytil Josef 
Václav scheybal.

VÝsTAVA oBRAZŮ A sKlA MIloslAVA JAnKŮ 
do 16. října, po–ne 9–17 hodin

Muzeum a Galerie Detesk v Železném Brodě na náměstí
Výstava ke 100. výročí narození

letos v dubnu uplynulo sto let od narození malíře a sklářského výtvarníka Miloslava Janků. 
Muzeum a Galerie detesk toto výročí připomíná výstavou jeho obrazů a skla. Janků se 
narodil 4. dubna 1916 v Úpici, od deseti do šedesáti let bydlel v semilech. Potom se 
přestěhoval do železného brodu, kde 27. května 1994 zemřel. 
na výstavě není jeho umělecký vývoj od konce třicátých let až do smrti, ale jen závěrečné 
dvacetiletí života a tvorby. 
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DAlší PoZVánKY ZE ŽB A oKolí

když v roce 1976 odešel ze 
železnobrodského skla do 
důchodu, přestal se zabývat 
sklářskou tvorbou. V té době si 
pořídil chalupu mezi Chuchelnou 
a záhořím a začal se věnovat 
jen malbě. řadu obrazů 
namaloval právě tam, další  
v okolí železného brodu a na 
Malé skále. Po letech se vrátil 

k od mládí oblíbenému Quijotovi, ale nezapomínal ani na příkerské muzikanty a koňským 
spřežením tažené saně v zimní krajině. Tyto obrazy a na ně navazující kresby jsou ve výběru 
shromážděny na výstavě. 
Janků před tím kreslil a maloval nejčastěji na semilsku  
a v jižních Čechách, ale ani s novými motivy se malířsky 
nezměnil. Jen maloval víc, než kdykoliv před tím. 
Práce se sklem mu před tím zajišťovala živobytí. Malovaná 
skla a komorní hutně tvarované plastiky končily v domácích  
i zahraničních sbírkách, ale on si přál být především malířem. 
Po odchodu do důchodu si životní přání splnil. 
Protože se v malířském oddělení profesora zdeňka Juny 
na sklářské škole v železném brodě (1931–1934), potom 
na pražské uměleckoprůmyslové škole v ateliéru profesora 
Františka kysely (1934–1939), jako pedagog odpovědný 
za výtvarnou orientaci oddělení malování a leptání skla na 
sklářské škole (1939–1952) a zaměstnanec železnobrodského 
skla (1956–1974) věnoval sklu, nechybí ukázky z jeho sklářské 
tvorby ani na výstavě. 

Antonín langhamer

MTo UnIVERsAl PRAHA 
sobota 3. září od 20 hodin

Bzí, sokolovna
zveme všechny skalní příznivce na další koncert MTo Universal 
Praha. k tanci i poslechu Vám v bzovské sokolovně opět zahrají: 
Tomáš Hanák, zdeněk lhotský, František skála, Aleš najbrt, 
lenka Vychodilová, Jiří Fero burda, Jana Hanáková, roman 
Fojtíček, luděk Polifka a Jiří Podzimek.

Vstupné v předprodeji 160 Kč.
Pořádá BZos a TJ sokol Bzí
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DAlší PoZVánKY ZE ŽElEZnÉHo BRoDU A oKolí

PoDZIMní PoUŤ K UCTĚní PoVÝšEní sV. KŘíŽE nA KRásnÉ
neděle 11. září od 10 hodin

Kittelův areál na Krásné – kostel sv. Josefa a fara 
Program:
11.30 hodin liturgická hudba, schola z kostela nejsvětějšího srdce Ježíšova z Jablonce 
nad nisou pod vedením Mgr. Tomáše Pospíšila (kostel)
13 hodin dvě loutkové pohádky v podání divadélka z půdy (fara)
14 hodin seskupení Aliquis, dobová hudba od středověku po baroko (kostel)
15 hodin krásy Islandu ve fotografiích 2016, Ing. Vladimír brok přednáší autentické prožitky 
ze dvou cest (fara)
16 hodin Mše svatá s pobožností ke svátku Povýšení sv. kříže, celebruje P. Mgr. Jan Jucha 
Ms (kostel)
na faře se nabízí možnost lehkého občerstvení a akce rC Andílek a Armillarie, o. s.. změna 
programu vyhrazena.

Pořádá Římskokatolická farnost Krásná a Matice děkanství Železnobrodského

PECHA KUCHA nIGHT, Vol. 18
pátek 16. září od 19 hodin

KC Kino Železný Brod
Akce PechaKucha night Železný Brod dosahuje své plnoletosti osmnáctým 

pokračováním!
Přijďte oslavit již čtvrtý rok konání této akce, která se tentokrát žánrově zaměřuje na „sklo“. 
diváci se v neformální atmosféře postupně seznámí s tvorbou sklářských výtvarníků, 
designérů a špičkových uměleckých řemeslníků, o jejichž tvorbě je slyšet nejenom u nás. 
Připomenuty budou významné osobnosti, instituce, sbírky a projekty, bez kterých by české 
sklářství nebylo tak výjimečné. Pechakucha night se odehrává podle přesně daných pravidel 
= šest minut a čtyřicet sekund – to je časový limit, který musí každý prezentující dodržet. 
Večer zakončí krátký animovaný film a následovat bude Afterparty ve Šroubárně (industriální 
prostor firmy lhotský, Štefánikova ul.), kde bude příležitost pro další setkání. 
Prezentující: Tadeáš Podracký – mladý umělec a sklářský (nejenom) designer, Ivo Křen – 
kurátor prestižní sbírky skla v Pardubicích, Pavel Kopřiva – multimediální umělec, pedagog 
a ředitel nejstarší sklářské školy na světě, Jaroslav Bejvl ml. – připomene dílo svého otce, 
legendárního šenovského designéra lustrů, Jan schindler – představí svou tvorbu v oblasti 
rytého skla, Kamila Valoušková – kurátorka muzea ve Valašském Meziříčí, které spravuje 
největší sbírku osvětlovacího skla, Tereza šváchová bude prezentovat projekt na záchranu 
unikátní secesní budovy, bývalé továrny na skleněné lustry. Pavel Karous – dokumentarista 
a autor výstav zabývajících se ochranou soch ve veřejném prostoru z období normalizace, 
ale také sochař, který má z mnoha důvodů blízko ke sklu. Účast přislíbili také tři zahraniční 
hosté: Rebeca Huerta Viga, Elishka stirton (en) a sklářský výtvarník z italských benátek 
Cesare Toffolo.

Předprodej vstupenek v TIC od 5. 9. 2016
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HRáTKY s PAMĚTí  
úterý 20. září 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: 18. 10., 22. 11. a 13. 12. (Možná změna 
termínu vyhrazena.)

Vstupné 15 Kč
Pořádá odbor sociálních věcí Měú Železný Brod

KAREl IV. A KARlšTEJn 
středa 21. září od 18.15 hodin

aula sklářské školy Železný Brod
Hned na jeho poslední přednášce jsme přesvědčili pana Mgr. libora Gottfrieda z národního 
archivu, aby v dalším semestru pokračoval ve svém poutavém vyprávění o tomto „největším 
Čechovi. 
Většině frekventantů našich přednášek ho není zapotřebí představovat. Avšak pro ty, kteří 
se ještě neměli příležitost s ním setkat, připojuji aspoň několik informaci. sympatický člověk, 
který umí o dějinách velice zajímavě vyprávět. Je to povoláním archivář a historik, pracující 
v národním archivu.
o karlu IV. by se dalo přednášet po mnoho semestrů, tak ještě několik dalších informací  
z jeho bohatého života se budeme moci poutavou formou dozvědět na zahajovací přednášce 
nového semestru Ms ČkA – Český ráj.
Ti nejzvídavější si mohou připravit dotazy třeba ještě na jeho poslední přednášku. srdečně 
zveme však i nepřipravené, určitě nebudete svého času litovat. Přijďte! Těšíme se na Vás.

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

BEsEDA s MICHAlEM HoRáČKEM 
čtvrtek 22. září od 16.30 hodin

Železný Brod, budova radnice (místo bude upřesněno)
Přijďte si popovídat se známým spisovatelem, esejistou, 
novinářem, textařem, básníkem, producentem  
a vystudovaným antropologem na aktuální současná 
témata.
Více info na www.michalhoracek.cz.

Pořádá Iks Železný Brod
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XlII. BEnEFIČní KonCERT nA PoUšTI 
neděle 25. září od 14.30 hodin

kostelíček sv. Jana nepomuckého na Poušti
srdečně zveme na 42. benefiční koncert, kdy se opět rozezní prostory kostelíčka sv. Jana 
nepomuckého na Poušti hudbou starých Mistrů i soudobých autorů.
koncert se uskuteční v rámci dnů evropského kulturního dědictví. Jeho součástí bude 
vernisáž výstavy kreseb Ivany kantůrkové – In memoriam. (Výstava pak bude mít své 
pokračování na bělišti.)
Vstup do podzimu chceme slavit opět s našimi místními umělci. zahrají Veronika Jiřenová na 
housle, zlatka Chlupáčová na flétnu, zazpívá eva lédlová – soprán a doprovázet všechny 
na klavír bude bohuslav lédl. zazní díla Josepha Haydna, bedřicha smetany, bohuslava 
Martinů, Clarkeho, bohuslava lédla a dalších autorů.
Je na co se těšit. Proto využijte tuto nabídku a přijďte se potěšit. bude-li ještě i pěkné počasí, 
je krásné nedělní odpoledne zajištěno.
otevřeno v rámci eHd od 14 do 16.30 hodin. 

Ing. arch. Martin Tomešek
Vstupné dobrovolné. 

Pořádá místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj

DAlší PoZVánKY ZE ŽElEZnÉHo BRoDU A oKolí

dny evropského dědictví jsou akcí, která každoročně otevírá 
co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, 
archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií  
a knihoven, technických památek a militarií, budov, 
objektů a i dalších prostor, v nichž všech je uchováváno 
neuvěřitelně rozsáhlé množství sbírkových fondů  
a movitého kulturního dědictví. I letos se železný brod  
a krásná připojí k této významné celonárodní akci. Přijďte si 
zdarma prohlédnout naše památky, v nichž jsou připraveny 
zajímavé doprovodné akce. 
Dny EHD v Železném Brodě
Běliště čp. 57 – národopisná expozice muzea
Výstava: Mizející svět sklářských dílen 
kolorované i černobílé kresby zachycují mizející svět prvních mačkáren, brusíren  
a sklářských dílen  na Jablonecku a železnobrodsku, tak jak jej na počátku 60. let 20. století 
zachytil etnograf Josef Václav scheybal.
otevřeno v rámci eHd: 17.–18. 9., 9–17 hodin, vstupné zdarma.
Klemencovsko čp. 37 – městské muzeum
Výstava: sklo a design 
Místní sklářská škola představí reprezentativní výběr nejlepšího uměleckého skla  
a produktového designu z posledních dvou let. 
otevřeno v rámci eHd: 17.–18. 9., 9–17 hodin, vstupné zdarma.

Dny evropského dědictví 2016 (EHD) 
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otevírací doba: úterý–pátek: 9–17.30 hodin 

novinky v knihovně

MĚsTsKá KnIHoVnA

Kostel sv. Jakuba Většího 
od 14 hodin je připravena komentovaná prohlídka s dlouholetým zvoníkem panem 
Hlubůčkem o historii kostela, v jejímž závěru zazní krátká ukázka hlasu varhan.  
otevřeno v rámci eHd: 17. 9., 10–12 a 13–17 hodin, vstupné zdarma.
Dřevěná zvonice v areálu kostela sv. Jakuba Většího
Ve 12 a 15.45 hodin se ve zvonici rozezní zvony a každý zájemce si bude moct sám na 
zvony zazvonit.
otevřeno v rámci eHd: 17. 9., 10–12.15 a 13–17 hodin, vstupné zdarma.
Dny EHD na Krásné
kostel sv. Josefa a fara č. p. 19.
otevřeno v rámci eHd: 11. 9., 10–17 hodin, vstupné zdarma.
Kittelův dům č. p. 10
od 12, 14 a 16 hodin je před objektem připravena odborná přednáška o historii a rekonstrukci 
kittelova domu.
otevřeno v rámci eHd: 11. 9., 12–18 hodin, vstupné zdarma.
Kittelovo muzeum č. p. 11
Pro návštěvníky bude připravena speciální nabídka – ochutnávka kitl nápojů zdarma.  
V letošním roce jsou připraveny další novinky: kittelova pěšinka pro bosé nohy, Ausgraben – 
hledání pokladů pro děti, dětský koutek u pokladny a expozice věnovaná prádlu, tkalcovství 
a praní prádla.
otevřeno v rámci eHd: 10.–11. 9., 10–18 hodin, vstupné běžné.

dana Picková, ožP – památková péče

Robert Fulghum: Poprask v sýrové uličce
robert Fulghum je čím dál starší, moudřejší, ale smysl pro humor ani v nejmenším neztrácí. 
Utvrdí vás v tom, že je každý den plný zázraků, které člověk vidí jen, když chodí po světě  
s otevřenýma očima i srdcem.
Franz-olivier Giesbert: láska je věčná, pokud trvá
Amina, mladičká dívka ze severního Mali, musí velice ztloustnout, aby se vůbec mohla 
provdat. své manželské štěstí nakonec najde jako čtvrtá žena starého imáma, který si ji 
velice zamiluje – natolik, že jí dovolí i to, co v tradiční islámské rodině dovoleno není. Amina 
se vzdělává, účastní rozhovorů s muži – harmonie ovšem trvá jen do chvíle, než do života 
imámovy rodiny vtrhne krutost v podobě tlupy islámských fanatiků. Amina pak štafetu lásky 
a milostných vztahů předává do evropy, Asie, Ameriky...

dana Hudíková a Irena Matoušová
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KC KIno ŽElEZnÝ BRoD

sPolEK ZDRAVoTnĚ PosTIŽEnÝCH ŽElEZnoBRoDsKA  

  5. 9. po úřední den od 14 hodin.
  9. 9. pá odjezd na ozdravný pobyt do Chorvatska.
19. 9. po Ruční práce od 14 hodin
   Informační schůzka účastníků ozdravného pobytu v Mariánských   
   lázních, případné doplatky, od 14 hodin, p. Petružálková
21. 9. st Klub onKo – DIA od 14 hodin
24. 9.–30. 9. ozdravný pobyt v Mariánských lázních. odjezd v sobotu 24. 9. 
   v 7 hodin od sklářské školy.
   nezapomeňte občanské průkazy a léky.
na 12. 10. jsme připravili celodenní výlet do skanzenu zubrnice a zámku libochovice. Cena 
zájezdu je 230 kč a 250 kč. odjezd v 7 hodin, tentokrát od sokolovny (bývalé autobusové 
nádraží). V zubrnicích navštívíme Muzeum lidové architektury, které má dvě prohlídkové 
trasy nazvané Historická vesnice a Mlýnské údolí. Je tu i železniční muzeum s velmi 
zajímavými exponáty, např. válečnou lokomotivou, která se používala v první světové válce 
na frontě k přetahování dělových vozů. Máme se na co těšit. Přihlášky přijímá M. Minářová.
není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříči. sledujte aktuální 
informace ve VÝVĚsCE nA TRŽnICI nebo se informujte u vedoucích zájezdů (telefonní 
čísla ve zpravodaji).
Účastníkům ozdravných pobytů přejeme krásné počasí, bezproblémový pobyt, hodně  
příjemných zážitků a šťastnou cestu. 

za výbor Marcela Minářová

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

Po letní přestávce se opět hlásí kC kino železný brod! Čas neuvěřitelně letí a my v těchto 
dnech zahajujeme již pátou (!) digitální sezónu. opět se můžete těšit na spoustu zajímavých 
filmových představení v mnoha dramaturgických řadách, na něž jste zvyklí. Mimo to se 
samozřejmě budeme setkávat i při dalších pořadech, čekají na nás koncerty, cestopisné 
přednášky i tradiční Pechakucha night, která se v tomto měsíci stává plnoletou.
V září se opět ohlédneme za tím nejzajímavějším, co filmová distribuce přinesla do českých 
kin během letních prázdnin. nebude proto určitě chybět nové pokračování kultovní ságy star 
Trek: Do neznáma (3. 9.) či teenagerovský hit sebevražedný oddíl (9. 9.), který uvedeme  
v českém znění. Těm z vás, kdo máte rádi české filmy, nabídneme nový snímek režiséra 

Plán na září

KC Kino Železný Brod opět v provozu
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KC KIno ŽElEZnÝ BRoD

sporT

Jana Hřebejka Učitelka (2. 9.) v hlavní roli se 
zuzanou Mauréry, která za svůj výkon v tomto 
filmu získala cenu na letošním MFF karlovy 
Vary.
děti si jistě nenechají ujít pátý díl animované 
série Doba ledová: Mamutí drcnutí (3. 9.) 
a Tajný život mazlíčků (10. 9.). Ale ani Můj 
kamarád drak (24. 9.) nevypadá vůbec špatně... 
dobré kino nabídne mimo jiné snímek Tohle je náš svět (6. 9.), který na zmíněném MFF  
v karlových Varech získal Cenu diváků. Přijďte se podívat proč!
Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz.

david Pešek

JIRKoVsKá PRoUDnICE
sobota 3. září od 10 hodin

Jirkov, hřiště za požární zbrojnicí
Již 6. ročník závodu horských kol

9. ročník soutěže v požárním sportu. soutěž je zařazena do seriálu Jizerské ligy. Přijďte se 
podívat a fandit nejlepším týmům mužů a žen z širokého okolí. občerstvení zajištěno. Více 
na www.sdH-Jirkov.estranky.cz.

Pořádá sDH Jirkov

HIsToRIC JIZERA 
pátek 9. září od 19 hodin

sobota 10. září od 9 hodin a 13 hodin
start závodu se vždy uskuteční od sokolovny v železném brodě. dvoudenní soutěž 
historických vozidel v jízdě pravidelnosti pořádaná ve stopách rallye Jizera, která se  
v železném brodě a okolí jezdila v 70. a 80. letech minulého století. soutěž se jede ve třech 
etapách, z čehož jedna etapa se jede v noci. Celá trať měří asi 350 km. 

Pořádá AMK Železný Brod
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sporT

Hodiny pro děti v úterý:
• 15.45–16.45 hodin – sportovní přípravka 
• 16.45–17.45 hodin – fitness + sportovní aerobik
Hodiny pro dospělé v úterý:
• 18.00–19.00 hodin – bodystyling  
• 19.15–20.15 hodin – jemná jóga
Hodiny pro děti ve čtvrtek:
• 16.00–17.00 hodin – děti na startu (hala) 
• 16.00–17.30 hodin – fitness + sportovní aerobik
Hodiny pro dospělé ve čtvrtek:
• 18.00–19.00 hodin – bodystyling 
• 19.00–20.00 hodin – body and mind

Mimořádná cvičební akce pro širokou veřejnost se uskuteční v pátek 9. 9. 2016.
Přijďte si v čase 18–20 hodin vyzkoušet do sportovní haly v železném brodě cvičební lekce, 
které nabízí FsA.
Ve 30 minutových blocích si můžete například vyzkoušet bosU, TAbATU, slIde, 
FleXIbArY, kruhový trénink a jógu ve dvojicích. ke cvičení bude hrát dJ Petr. Těšit se 
můžete i na světelné efekty, tombolu a vystoupení.

Jana boučková, FsA železný brod

Železný Brod, fotbalové hřiště

muži „A“ – krajský přebor
27. 8. vs. Česká lípa (14 hod.) 
  3. 9. vs. Velké Hamry (17 hod.)
17. 9. vs. Mšeno (17 hod.)
28. 9. vs. semily (16.30 hod.)
1. 10. vs. sedmihorky (16.30 hod.)

muži „B“ – okresní přebor
11. 9. vs. zásada (17 hod.)
25. 9. vs. Hodkovice nad Mohelkou (16.30 hod.)
9. 10. vs. Plavy (16 hod.)

AMk železný brod zve v termínu 2.–3. září na 12. sraz motocyklů čs. výroby ale i zahraničních 
do Huntířova nad Jizerou. Více informací o akci na www.amkzeleznybrod.estranky.cz.

FsA Jany Boučkové Železný Brod

Zahájení cvičební se sezóny 2016/2017

Rozpis mistrovských fotbalových zápasů 

dorost U17 – krajský přebor
31. 8. vs. Tanvaldsko (17 hod.)
  3. 9. vs. Chrastava (14 hod.)
17. 9. vs. lučany nad nisou (10 hod.)
  1. 10. vs. Višňová (10 hod.)

starší žáci – krajský přebor
1. 9. vs. Tanvaldsko (17 hod.)

mladší žáci – 1. A.
1. 9. vs. desná (18.45 hod.)
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ZE šKolsKÝCH ZAŘíZEní

nábor dětí do přípravky
nábor pro děti ve věku 6–8 let proběhne ve středu 5. října od 16.30 hodin v sokolovně  
v železném brodě. s sebou si přineste boty do tělocvičny, sportovní oblečení a pití. Těšíme 
se na Vás.

Hýblová žaneta

Hlavní prázdniny začínají od pátku 1. 7. a končí ve středu 31. 8. 2016. 
nový školní rok 2016/2017 bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2016
První pololetí bude ukončeno: 31. 1. 2017
druhé pololetí bude ukončeno: 30. 6. 2017 
Podzimní prázdniny: 26.–27. 10. 2016  
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2016–2. 1. 2017, vyučování začne: 3. 1. 2017 
Jednodenní pololetní prázdniny: 3. 2. 2017 
Jarní prázdniny (pro Jablonecký okres): 20.–26. 2. 2017 
Velikonoční prázdniny: 13.–14. 4. 2017
Hlavní prázdniny: 1. 7.–1. 9. 2017
období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. 9. 2017. 

TJ sokol Železný Brod – oddíl volejbalu

organizace školního roku 2016/2017 v základních, středních 
a základních uměleckých školách v České republice

s tradicí sklářství v našem městě se mohli seznámit předškoláci z MŠ na Vápence 
prostřednictvím exkurze ve střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v železném brodě. 
za poutavého vyprávění paní Mgr. Mališové se děti podívaly do prostor, které nejsou 
návštěvníkům po většinu roku běžně přístupné. Pro děti byl připraven velmi zajímavý program. 
Měly možnost se seznámit se středoškolským prostředím a vyzkoušet si zábavnou formou 
práci se sklem. navštívily třídy a dílny, kde se staly svědky, jak vzniká malba na skle, figurka nad 
plynovým kahanem, jak se taví sklo v elektrické peci a jak pod šikovnýma rukama sklářského 
mistra vznikne ze žhavé skleněné koule krásně tvarovaná akvarijní ryba. Měly možnost vidět, 
jak se sklo leští. obdivovaly žákovské práce talentovaných studentů. na závěr pro ně zdejší 
pedagogové připravili zajímavý workshop ve školních dílnách. děti si vlastnoručně vyrobily 
šperk z korálků, skleněnou trubičku plnily rokajlem a získaly tak například zajímavý zápich 
do květináče či „míchátko“ nápojů. Vyzkoušely si rytí do skla při výrobě medailónku na krk. 
děti byly svými výrobky, i tím co viděly, nadšené. Hned po návratu do MŠ se svými zážitky 

 Mateřská škola na Vápence

Děti z mateřinky na „střední“
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ZE šKolsKÝCH ZAŘíZEní

Po celoroční sbírce konzerv, granulí, věcí do bazárku a finančních příspěvků pro útulky 
srdcem pro kočky, Azyl pes, Dvacku za dvacku, Pes v nouzi a strom splněných 
kočičích přání jsme se vydali na dvoudenní výlet do útulku srdcem pro kočky ve Vrbičanech.
Výletu se zúčastnili žáci naší školy, kteří se aktivně zapojovali po celý rok a výlet měli za 
odměnu.
Ve Vrbičanech nás vřele přivítala čtyřčlenná smečka psů se svými majiteli – tetou kristýnou 
a strejdou Michalem. Po dlouhé cestě děti s radostí a křikem naskákaly do bazénu, kde 
se pořádně vydováděly. Poté jsme si společně prohlédli kočičky v útulku a dozvěděli se, 
co se za ten rok, co jsme tu nebyli, změnilo. Většina kočiček se nechala hladit, mazlit, ty 
bojácnější na nás vykukovaly zpoza skříní nebo byly schované úplně. Takový sláveček, ten 
se rozvaloval na koberci a my ho překračovali, neboť jak naznačil, on je tady doma. děti také 
poznaly kocourky Tea a kill billa, kterým jsme posílali vybrané peníze.
Po prohlédnutí útulku jsme začali stavět stany. Psí smečka nám s vervou pomáhala  
a zároveň škodila, ale nakonec stany stály. Poté se šlo grilovat. strejda Michal je báječný 
kuchař a tak děti měly boule za ušima. Mezitím do útulku přijeli kamarádi tety kristýny  
a strejdy Michala a přivezli spoustu upečených dobrot a palačinek pro děti. kamarádka Petra 
si připravila pro děti soutěž o kočičkách. soutěžilo se ve tříčlenných družstvech a vyhrálo 
družstvo ve složení: klárka, Terezka a dominik. Unavení, ale plní dojmů a zážitků se děti 

 Základní škola Pelechovská

Výlet do útulku 

živě chlubily. naše děti jsou 
teprve na prvním stupínku 
vzdělávání a čeká je ještě 
dlouhá cesta za poznáním 
a hledáním svého místa 
v životě, ale věříme, že 
podobné zkušenosti v nich 
zanechají dojem a smysl 
pro vnímání krásy skla  
a také šikovnosti a zručnosti 
zdejších sklářů. Věříme, že 
tato akce položila základy 
významné spolupráce napříč vzdělávacími institucemi v našem kraji. že nebude pro naše 
děti poslední a že se stane významným nástrojem komunikace, díky němuž se nám bude 
dařit efektivně vychovávat nové schopné řemeslníky a výtvarníky, kteří ponesou dál dobré 
jméno českého skla. za spolupráci děkujeme řediteli školy panu MgA. doležalovi, za 
zprostředkování panu rndr. smolovi, za velkou vstřícnost paní Mgr. Mališové a dalším 
pedagogům, dílenským mistrům a studentům, kteří se našim dětem s obdivuhodnou 
trpělivostí věnovali. 

Jitka Jírová, ředitelka MŠ
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s blížícím se koncem školního roku jsme 
chtěli našim žákům zpříjemnit jeho závěr. 
Váhali jsme mezi kolektivními sporty a recesí. 
Výsledkem bylo spojení obojího. Vytvořili 
jsme týmy složené z dětí napříč všemi 
ročníky. Ty pak plnily rozmanité disciplíny 
– sportovní, zručnosti, logické, hudební 
i žertovné. sportovní okruh byl dlouhý 
asi tři kilometry a vedl přes „Housovku“, 
„pelechovský“ lom a lesem zpět ke škole. Při 
plnění úkolů se všichni skvěle bavili. Počasí 
přálo, slunce hřálo – co víc si přát. 

 Tomáš Hartl, zástupce ředitele

sportovní den 24. 6. 2016 na Zš Pelechovská

šly umýt a spát. Pro pocit bezpečí nás 
celou noc hlídala psí smečka.
ráno jsme se rozloučili a slíbili si, 
že za rok se určitě znovu sejdeme, 
protože nám spolu bylo fajn a moc 
rychle to uteklo.
obtěžkáni batohy jsme došli na vlak  
a vyrazili jsme do Prahy. V Praze jsme 
vyjeli lanovkou na Petřín, vylezli na 
rozhlednu a nasmáli se v zrcadlovém 
bludišti. U Pražského hradu jsme stihli 
výměnu stráží i s muzikou, prošli jsme přes karlův most a pozorně sledovali orloj. Ještě 
jsme si pohráli na dětském hřišti a hurá na vlak. 
Tento výlet by se neuskutečnil bez pomoci těch, kterým patří naše velké díky.
děkujeme paní Vindyšové (mamince Viktorky) za odvoz věcí a dárků do útulku, naší 
blažence salabové, která vybrala od dětí ve školním kiosku 1.400 kč, Janu bukvicovi  
z řeznictví v železném brodě, který z větší části výlet sponzoroval. 
dík patří samozřejmě tetě kristýně, strejdovi Michalovi a jejich přátelům. Umožnili nám  
v útulku zažít báječnou atmosféru a cítili se tam jako doma. díky nim také víme, že když se 
chce, tak jde všechno. Pomáhat se vyplácí, ať si každý říká, co chce. Můžete se přidat i vy. 
sbírka pro útulky je celoroční a my každou pomoc vítáme. 
děkujeme. 

lada Palová a Pavlína roztočilová
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ZE šKolsKÝCH ZAŘíZEní

středeční dopoledne 22. června patřilo 
na naší škole především dětem prvního  
a druhého ročníku. Ve dvojicích se vypravily 
do blízkého lesa a brzy zjistily, že se zde 
usadily zajímavé pohádkové postavy, které 
si s nimi přišly hrát a bavit se. V pohádkovém 
lese tak potkaly hasiče, čarodějnice, duchy, 
víly, vodníka, Pipi dlouhou punčochu, Mimoně 
a nechyběli ani oblíbený Pat a Mat. nelehké 
úkoly, které jim pohádkové postavy připravily, 
děti ale hravě zvládly a plné dojmů a zážitků 
dorazily s úsměvem do cíle. zde na ně čekala 
zasloužená odměna a diplom z pohádkového 
lesa. Poděkování patří žákům z 8. A za jejich 
ochotu, nápaditost a zodpovědnost, se kterou 
k celé akci přistupovali. sami si připravili 
kostýmy, nevšední úkoly, omalovánky a nejen 
sladké pamlsky. bez jejich pomoci by se 
„Pohádkový les“ nemohl uskutečnit a určitě na něj budou děti dlouho vzpomínat.
Ještě jednou velký dík zaslouží d. Matouš, M. kovář, k. rutkovská, Š. Vilímková,  
n. Chládková, Š. kadeřábková, M. Pompová, T. bahník, J. žilík, e. Hušková, l. sochorová, 
M. kačmarová, d. Jelínková, k. Tůmová, e. bukovská.

dana Maršinská, vedoucí vychovatelka Šd

Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
výše uvedené firmě pana novotného za 
pomoc při organizaci dopravní výchovy 
pro žáky 2. a 3. ročníku zŠ Školní. 
děkujeme za poskytnutí učebny, 
kde jsme mohli pomocí interaktivní 
tabule děti připravit na dopravní test  
a následně jej napsat a dále za 
postavení dráhy pro jízdu zručnosti na 
kole.

V pohádkovém lese

Poděkování za profesionální spolupráci 
firmě Autoškola – Autodoprava Jiřího novotného

 Základní škola školní
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odměnou pro naše žáky byla 
i prohlídka historických vozidel 
a jízda v kamionu, která 
uzavřela celou akci s dopravní 
tematikou. Těšíme se na další 
spolupráci a věříme, že nové 
znalosti a dovednosti dětem 
usnadní orientaci v silničním 
provozu. 

Paní učitelky Šírová, Hlubučková, žáci a žákyně 2. a 3. ročníku

lsd = již 5. ročník sklářského sympozia, tedy tvůrčího setkání výtvarníků a mistrů 
sklářského řemesla. Projekt nazvaný letní sklářská dílna 2016 nabídne návštěvníkům  
X. ročníku sklářských slavností příležitost pro setkání se současným sklem. realizace návrhů 
výtvarníků (Anny Polanské, karolíny kopřivové, Jakuba berdycha st. a lucie Švitorkové) 
bude probíhat ve školní sklářské huti ve dnech 5. a 6. září a bude přístupné pro veřejnost 
(8–13 hodin). Vernisáž výsledků tvůrčího úsilí výtvarníků, jejichž návrhy realizovali sklářští 
mistři, se uskuteční v městské galerii Vlastimila rady v sobotu 17. září 2016 od 15 hodin.

MgA. Martin Hlubuček

střední uměleckoprůmyslová škola v železném brodě hledá modely pro zimní semestr 
figurální kresby, pro kresbu portrétu nebo aktu. sezení jsou 1× týdně 2,5 hodiny, nebo 
jednou za dva týdny 4 hodiny. za portrét 80 kč za hodinu, u kresby aktu 180 kč za hodinu. 
brigáda by byla uzavírána na dohodu o provedení práce. Případní zájemci pište na e-mail: 
kloudova@supss.cz, nebo tel.: 775 963 036. začátek semestru probíhá již od poloviny září!

 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

letní sklářská dílna 2016 (sklářské sympozium)

Příležitostná brigáda – model pro figurální kreslení na sUPšs

Ve čtvrtek 1. září začínáme nový školní rok a těšíme se na všechny nové, ale i stávající 
žáky. 
stále můžete přihlásit své děti do VÝTVARnÉHo oBoRU a do všech pěveckých sborů 
(CVRČCI 4–6 let, HVĚZDIČKY 7–10 let, ŘETíZEK 11–18 let). V hudebním oboru nabízíme 
ještě místa v předmětech hra na housle a hra na dechové nástroje. Přihlášky přijímáme 
do 11. září 2016.

Mgr. eva lédlová, ředitelka zUŠ

 Základní umělecká škola Železný Brod
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VolnoČAsoVÉ AKTIVITY

lekce kurzů orientálního tance se konají v tělocvičně zŠ Školní 700. kroužky vede Helena 
simmová. 
Rozpis časů pro jednotlivé skupiny:
seherezad (pokročilí I. věk 13–18 let), čtvrtek 17–18 hodin – plný stav
Ashaki (pokročilí II. věk 10–18 let), pátek 16 –17 hodin – plný stav
lulu (pokročilí mini I. věk 3–10 let), pátek 17–18 hodin – plný stav
Malak (pokročilí mini II. věk 3–6 let), čtvrtek 16–17 hodin – plný stav
orient pro dospělé (začátečníci i pokročilí věk 18–100 let), čtvrtek 18–19 hodin – nový kurz
orient pro dívky (začátečníci věk 10–18 let), pátek 18–19 hodin – nový kurz
Ceny za kurzy jsou pro věk do 18 let 500 kč / rok, pro dospělé 850 kč / rok.
kurzy orientálního tance začínají 8. 9. 2016.
od 12. září otevíráme i nové kurzy: pro děti „Hravá němčina“, pro dospělé: doučování  
z němčiny.
Ve čtvrtek 1. 9. si můžou stávající i nový zájemci přijít pro přihlášku do sokolovny ke stánku 
rC Andílek. Více info na: www.centrum-andilek.cz.

Helena simmová, rC Andílek

letošní táborování se opět konalo na našem oblíbeném místě, a sice na Měsíční louce 
u Holan. Je tam skvostný plácek o veliké výměře, všude okolo kopcovité lesy a skály, 
na hranici tábora teče dětmi oblíbený potůček, bez elektřiny, pro pitnou vodu jsme jezdili  
k nedaleké vodárně a téměř bez mobilního signálu. divočina, jak má být. Pobyli jsme tam od 
16.–30. července. sešlo se dohromady 15 dětí ve věku od 6 do 15 let, dále 3 mladiství od  
15 do 18 let a 7 dospělých vedoucích, kteří se ovšem i prostřídali, jelikož je čekaly i jiné 
povinnosti v podobě zaměstnání. Měli jsme s sebou i 9-ti měsíční světlušku, která tábor  
i s maminkou krásně zvládla, protože ho na čerstvém vzduchu prospala. Absolvovali jsme 
nezbytnou jízdu na koních, celodenní výlet na Máchovo jezero, výšlap na nedalekou 
zříceninu, lovení kaprů, celotáborovou hru na téma – kniha džunglí a nedílnou součástí 
tábora byl pestrý program v podobě soutěží a her. Fotky z tábora budou co nejdříve vystaveny 
na vývěsce u tržnice. Těšíme se na příští rok! Tímto srdečně děkujeme všem rodičům, že 
své děti i táborový materiál na tábor přivezli. 

lenka Vetlá, mediální zpravodaj pro skautské středisko Údolí železný brod

společná prezentace všech volnočasových aktivit – spolků, kroužků a organizací se 
uskuteční ve čtvrtek 1. 9. od 15 hodin v sokolovně v Železném Brodě. Přijďte pro své 
děti vybrat zajímavou aktivitu na trávení volného času.

 RC AnDílEK Železný Brod

 skautské středisko údolí Železný Brod

Kurzy orientálního tance

skautský tábor 2016
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oznamujeme, že tradiční provoz spolkové moštárny pro veřejnost ve Štefánikově ulici 
v železném brodě bude pro letošní sezónu zahájen v sobotu 1. října 2016. Přihlášky  
k moštování přijímá pan ladislav Hlubuček již během měsíce září na mob.: 722 656 700 od 
pondělí do pátku v době od 19 do 22 hodin. Přijďte si zpracovat Vaši úrodu ovoce!

Ivan Mališ, předseda zo Čzs železný brod

Pořádá dne 14. září 2016 zájezd do litoměřic na jubilejní 40. ročník podzimního veletrhu 
zahrada Čech. Pojeďte s námi navštívit jednu z největších výstav svého druhu nejen na 
severu Čech, která je zaměřená na všechny zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky  
a milovníky přírody. závazné přihlášky na mob.: 602 100 061 p. kočí. Pozor, omezený 
počet míst. Cena pro členy Čzs Jirkov 100 kč, ostatní 150 kč. odjezd autobusu v 7 hodin.

koncem měsíce září – říjen, se opět můžete těšit na provoz Jirkovské moštárny v budově 
Čzs Jirkov. objednávky na moštování na mob.: 721 306 026 p. Havlíček (volat mezi 18 až 
20 hodinou!)

kočí Vladimír, Čzs Jrikov

Touto cestou děkujeme všem účastníkům našich akcí – kamenický 
ples, Úklid okolí Horské kamenice, výroba čarodějnice na akci pálení 
čarodějnic, velikonoční dílničky, pečení perníčků, oslava dětského dne, speed badmintonový 
turnaj, výlet na in-line bruslích, návštěva bowling klubu, Jablkový den, návštěva sklářského 
muzea v Jablonci nad nisou, vánoční dílničky, příprava a rozsvěcení vánočního stromu  
v Horské kamenici, oslava silvestra a organizace novoročního ohňostroje.
Tyto akce bychom nemohli realizovat bez akčnosti našich členů, bez pomoci občanů Horské 
kamenice s organizací a bez velké podpory Městského úřadu železný brod. děkujeme 
všem výše uvedeným.

Jarmila koňáková

sporTovnÍ
Vodácký kroužek  
Volejbal (od 10-ti let)

 středisko volného času Mozaika 

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
v Železném Brodě

Český Zahrádkářský svaz Jirkov

Kamenický klub mládeže 

sVČ Mozaika nabízí pro školní rok 2016/2017 zájmové činnosti

Volejbalová přípravka, sportovní hry (od 6-ti 
do 10-ti let)  
Volejbal dorost
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Vážení přítomní! Těžko odpovědět na otázku zajisté dobře míněnou, kdy se nějaký básník 
stane dejme tomu předmětem jistého vědeckého, monografického, edičního, a dokonce 

Řeč Petra Holmana při přebírání Ceny Toma stopparda za rok 2015

VolnoČAsoVÉ AKTIVITY

Cvičení pro děti (správné držení těla, hry)  
Geocaching (hledání pokladů)
Horolezecký kroužek  
Tanečky pro nejmenší  
orientální tance (začátečníci, pokročilí)  
orientální a indické tance  
In-line bruslení  
stolní tenis
VÝTVARnÉ
Výtvarný kroužek  
keramika (začátečníci, pokročilí)
Paličkování  
sklářský kroužek  
Fotografický kroužek (fotošikulové)
Tkaní  
Šikovné ruce
řezbářský kroužek
PŘíRoDoVĚDnÉ
rybářský kroužek (možnost získání 
rybářského lístku)
Mladý farmář  
Včelařský kroužek  
Mladý vědec (pokusy, záhady přírody)
zahradnický
Jezdectví
TechnicKÉ
Automodelářský  (od 9-ti let)  
radioamatéři
Modeláři (vláčky)
HUDEBní A DIVADElní
Trampská kytara
dramatický
loutkářský  
etnické nástroje (bubny)  

JAZYKoVÉ
Angličtina (začátečníci, pokročilí)
němčina (začátečníci, pokročilí)  
ruština (začátečníci, pokročilí)  
osTaTnÍ
kroužek vaření
Šachový kroužek  
dívčí klub (šití, batika, malba, vazby, 
řemesla, hedvábí, …)  
Předpoklad pro otevření kroužku je pět 
přihlášených zájemců. Začátek a konec 
zájmové činnosti je říjen až květen. 
Přihlášky se přijímají do konce září. 
Platba musí být uhrazena do 15. října.

DosPĚlí
Cvičení pro ženy (pilatesova metoda, 
kondiční a harmonizační cvičení)
zdravotní cvičení  
Cvičení rodičů s dětmi  
Jóga (klasické východní cvičení)  
orientální tance
Paličkování   
keramika
němčina, ruština, angličtina - konverzace
Včelaři
digitální fotografie

Podrobné informace: středisko volného 
času Mozaika, příspěvková organizace, 
Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 železný 
brod, tel.: 483 389 396, www.ddmzb.cz, 
e-mail: ddm.zb@seznam.cz.

eva rydvalová, ředitelka sVČ
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celoživotního zájmu. Četba březinových básní přišla relativně brzy, už někdy v základní 
škole v našem sklářském železném brodě před mými patnácti lety. ostatně první zmínky  
v textech dnes oceněné knihy jsou datovány rokem 1966… 
dnes si ale především považuju skutečnosti (možno ji ovlivnit?!), že už tehdy mě některé 
ty básně oslovily a hluboce zasáhly. Ano, jistě, jen některé, stejně jako později zase jiné,  
a zase jiné dnes, to se časem měnilo, časem nezměnilo. eseje a korespondence přišly později  
a vše se dalo do pohybu. letitá nezodpovědná neutěšenost v březinovském bádání, laxnost 
a nezájem oněch jistých režimních oficiálních ctitelů a literátů mě přiměla k rozhodnutí, 
že je třeba nečekat, je třeba něco udělat, převzít jisté poselství a pokračovat, za každých 
okolností, v jakýchkoli podmínkách. bylo nutno jít dál, nepodléhat, neustrnout, ať do jakékoli 
současnosti přenést. 
na tomto místě fascinace Teorií spolehlivosti Ivana diviše a před devíti lety, tady v Praze,  
i slovy seana lennona.
Diviš: zpráva! Podat zprávu! donést zprávu! Pronést zprávu vřavou! Ani jednou se 
neohlédnout, běžet po nesmírně ostrém hřebeni, nést zprávu, donést ji, proboha, ještě 
platnou, ještě nezkreslenou, běžet proto stále rychleji, donést ji zatepla, donést ji a padnout, 
toť vše.
lennon: nezaobírám se událostmi vesmírného významu, ale myslím si, že když se zaměříte 
na nějaký detail v mikrokosmu a popíšete ho dobře, bude mít všeobecnou platnost.

nutno říct, že ani já nejsem tvor nekritický, který by ulpíval na stále stejném, neměnném  
a jakémsi zkamenělém stanovisku. V literatuře, hudbě i v životě. někteří vážnější zájemci  
o literaturu možná zaznamenali, že po desetiletích různých zaměstnání, prací a činností 
(to do roku 1989) jsem byl oficiálními i neoficiálními kritiky nebo „ctiteli Mistra“ proti své vůli 
vložen a zakonzervován do škatule s fádním názvem „březinolog“. Faktem ale zůstává, že 
můj zájem o tohoto mimořádného tvůrce prozatím neskončil…
dostávám různé otázky, často stále stejné nebo podobné – na některé dokážu odpovědět, 
na jiné odpovědět neumím. Takže jen ve stručnosti zopakujme: Jedna z posledních, i dříve 
častá, byla, čím dnes otokar březina nejvíce promlouvá k lidem? A jsme u toho! k lidem? 
Jak ke kterým! dobře víme a s bolestnou hořkostí si uvědomujeme, jak a s jakým despektem 
současná zprašivělá doba pohlíží na kulturu a jak ji podporuje, tedy nepodporuje. Už dávno tu 
neplatí ani ono demlovo „otokar březina dal duši tělu naší republiky“… Co všechno se dnes 
za kulturu a umění pokládá, čemu se dostává nesmyslné finanční, mediální a jiné pozornosti, 
čemu se většinou vždy a za všech okolností dává protekcionistická přednost! --- neblíží se 
tu deml k podstatě? Masaryk, březina… doba, která si kdysi dokázala vážit umění, kdy 
si prezident republiky ještě vážil básníků, ba neváhal je podporovat ani finančně. A dnes? 
kupříkladu hudba, literatura? Co to je? když už kterýkoliv nemrát (m. i f.!) se svým vlastním 
zduřelým egem sám sebe považuje za (dokonce významného!) spisovatele, básníka, kritika, 
malíře či skladatele! na kvalitě, pravdivosti a poctivosti práce přece nezáleží, kšeft je kšeft! 
Vždycky jsem se bránil vidět kdekoli politikum, a zvláště v poezii. k tomu třeba jen tohle: „Ani 
ti, kdož milují pravdu, ani ti, kdož milují krásu, nemohou se starati o politiku, jež nestará se ani 
o krásu, ani o pravdu.“ březinovo dílo se v průběhu let dokonce snažili zpolitizovat jak někteří 
jednotlivci, tak i církve, především jistí potentáti církve katolické. Také některé strany, z nichž 
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třeba komunisti se například s obvyklým nevěděním, neporozuměním a nepochopením, 
zato však s obvyklou drzou arogancí vždycky rádi chytali oněch ze souvislosti vytržených 
veršů z básně kolozpěv srdcí ze sbírky ruce. domnívám se však, že dílo básníka březinova 
typu lze zpolitizovat jen velmi těžko… 
řečnická otázka? Ukazují snad některé ty všemožné dostupné prameny, že dílo otokara 
březiny přestavuje v nějakém smyslu politikum? nebo se přidržíme toho, že jeho verše  
a eseje se staly výrazem principu věčného, neměnného, který bez zachvění trvá, ať už jsou 
dějinné kulisy rozestavěny kýmkoliv jakkoliv? druhá část téhle rovněž nedávno položené 
otázky danou situaci vystihuje docela přesně. Proč ale nepřipomenout a neříct, že věčnost 
a neměnnost v sobě může nést a nese v jistém smyslu i určitá negativa – třeba právě tu 
kamennou strnulost, sošnou nepohyblivost, a tedy nemožnost jakéhokoliv vertikálního či 
horizontálního pohybu? 
nicméně třeba právě tahle dnes zmiňovaná kniha také současně – a mimo jiné – ukazuje, 
kam, do jakých duchovních prostorů a končin, do jakých souvislostí se básníkovo dílo a jeho 
„druhý“, třetí či kdovíkolikátý život může dostat a dostává. Možná i tam, kde bychom to nikdy 
nečekali, kde by to čekal jen málokdo… Ale není právě tohle pro nás současníky pobídka 
k četbě a meditaci březiny, cosi jako „důkaz jeho stále živé přítomnosti“, nezpochybnitelné 
nadčasovosti, síly a pozitivní energie, která trvá, která se neztrácí? 
březinovy dynamické mnohovýznamové a mnohotvárné veršové architektury, eseje  
a korespondence jsou univerzální. o jejich komplikovanosti nemluvme, často – a stále 
ještě teď – tu přetrvává jakási ignorance. V Čechách bývají považovány za nezáživné, 
nestravitelné, temné, mystické, nesrozumitelné, nepřeložitelné; záleží tu však výhradně na 
výši a hloubce osobnosti toho kterého čtenáře. Ano, v Čechách! s tím ostře a paradoxně 
kontrastuje zájem zahraničí o esperantské překlady básnického díla, nejnovější souborná 
vydání březiny v latině a ruštině nebo připravované argentinské vydání kompletu veršů ve 
španělštině. 
A tak se vlastně ani neodvažuji říct, kde a co si ten který čtenář v březinových textech 
vyhledá a najde. začne číst, nedočte a odloží, čte znovu, jednou, dvakrát či mnohokrát, 
do paměti uloží, napořád už oblíbí, za své přijme… Právě snad ona univerzálnost, náhle 
nabyté vědomí, že také u tohoto symbolisty si každý může najít něco pro sebe, představují 
zcela mimořádnou hodnotu, kterou si milenka či milenec poezie zprvu ani nejsou schopni 
uvědomit. ze zkušenosti vím, že když už si po nějakém tom úsilí a třeba i překonání jisté 
duševní lenosti „to svoje“ najdou, jsou pak už navždy obohaceni a obdarováni, jejich zájem 
a láska trvají. Třeba i celý život…
Poslední otázka, dnes a právě v téhle nejpřítomnější chvíli zvlášť aktuální: Co pro mě 
znamená Cena Toma stopparda? 
snad jistý druh radosti, poděkování a trvalá pokorná vděčnost všem (f. i m.), kteří mi celá dlouhá 
desetiletí byli nápomocni, kteří pomáhali a pomohli slovem, činem a někdy i hmotně, radou, 
povzbuzením a pochvalou, připomínkou, kritikou (paradoxně i odsudkem nebo pomluvou). 
zvláštní poděkování si zaslouží nejen moje rodina, podpora a tolerance všech jejích členů, 
ale také nakladatelství Triáda a jeho spolupracovníci, tedy robert krumphanzl, Magdalena 
Martinovská a Václav sokol, bez nichž by kniha nemohla vzniknout. A také všichni ti, kteří stáli při 
mně a věrně hned vedle a kteří uvěřili ve smysl a jistotu dokončení toho, co kdysi bylo započato.  
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HáDAnKA

V železném brodě se v roce 1930 konala Pojizerská krajinská výstava. Pro potřeby této 
výstavy byla postavena provizorní lávka přes řeku Jizeru. Ve kterých místech byla provizorní 
lávka postavena? 
odpovědi zasílejte (info@zelbrod.cz) nebo telefonujte (tel. 483 333 999) na TIC Železný 
Brod nejpozději do 10. 9. 2016. Vylosovaný výherce získá vstupenku na divadelní 
představení Už nikdy sám!.
správná odpověď letní hádanky: 
staré říční koupaliště v železném 
brodě fungovalo od roku 1936 na 
místě dnešního hasičského hřiště a 
stavitelem budovy byl karel Hlavatý. 
správně odpověděli tři občané. 
Výhercem vstupenky na hru Už nikdy 
sám! je Pavel Flek. Gratulujeme. 

sKlEnĚnÉ MĚsTEČKo 
17.–18. září

10. ročník sklářské městské slavnosti
slavnostní zahájení proběhne 17. 9. v 10 hodin na Malém náměstí. Podrobný program na 
samostatné příloze, nebo na webu www.sklenenemestecko.cz.
Při akci bude k dispozici brožura s podrobnými informacemi. Pro turisty je vydána nová 
turistická vizitka a razítko.

Pořádá Město Železný Brod s finanční a mediální podporou partnerů

A jistě: rozhodně a nemálo mě také těší, že tahle cena možná přispěje i k tomu, že se snad 
o březinově díle dovědí i ti další, kteří literaturu a potažmo ani kulturu nepovažují, nebo už 
jaksi přestali považovat za důležitou… 
děkuji vám všem za trpělivou pozornost. 

Petr Holman

speciálně zaměřený trh se uskuteční v sobotu 17. září 2016, 10-14 hodin – v industriálním 
objektu zvaném „Šroubárna“ (Štefánikova ulice, 150 m od náměstí směr Jablonec nad 
nisou). sklářský bleší trh je příležitost skleněné kousky prodat, koupit anebo směnit. Je to 
příležitost, jak strávit příjemný čas! organizátoři věří, že bleší trh se sklem i tentokrát ožije 
nejenom díky zapomenutým kouskům z místních sklepů a půd. zájemci o prodej se mohou
obrátit na pořadatele, který jim poskytne další podmínky a informace: M. bartoňová, e-mail: 
mailto:b-trh@seznam.cz, b-trh@seznam.cz. Akci pořádá občanská beseda železný  
brod z. s..

Bleší trh se sklem 
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sHáníM PRonáJEM BYTU 2+KK V ŽElEZnÉM BRoDĚ
MoB.: 702 911 234 (VolEJTE KDYKolIV)

PRoDáM ZAŘíZEnoU sKláŘsKoU DílnU 
V MlADÉ BolEslAVI 

nA TVoRBU sKlEnĚnÝCH FIGUREK, PoUZE KoMPlET
MoB.: 725 866 951, EMAIl: VoFIs@sEZnAM.CZ

ZA RoZUMnoU CEnU PRoDáM 
AREál sTAVEBníCH PoZEMKŮ V K. ú. CHlísToV

MoB.: 723 988 961

inzerce

PRoDEJ slEPIČEK
DRŮBEŽ ČERVEnÝ HRáDEK PRoDáVá slEPIČKY TYPU 

TETRA HnĚDá A DoMInAnT VE VšECH BARVáCH

sTáŘí 14–19 TÝDnŮ
CEnA 149–180 KČ/Ks

PRoDEJ sE UsKUTEČní: 6. ZáŘí A 19. ŘíJnA 2016, 
ŽElEZnÝ BRoD – U AUToBUs. náDRAŽí oD 16.30 HoDIn. 

VÝKUP KRálIČíCH KoŽEK 

CEnA DlE PoPTáVKY
InFoRMACE: Po–Pá 9–16 HoDIn

TElEFon: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
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