
zdarma

měsíčník

ŽELEZNOBRODSKÝ

ZPRAVODAJ

ČERVENEC / SRPEN 2013

informace 
pro občany

kultura
zajímavosti

sport
inzerce

Železnobrodský 
zpravodaj 

Městské koupaliště Železný Brod
Otevřeno: dle počasí (po–ne 10–19 hod.)
Kontakt: mobil 721 365 964
Foto: Milan Drahoňovský



20. 7. 2013 od 19.30 hod. na hasičském hřišti v Železném Brodě

rock (Praha)

od 12 do 24 hod.

Pořádá 
Město Železný Brod

Pořádá 
Město Železný Brod

Kontakt: 483 333 925
                739 286 876

vstupné 
dobrovolné

Předkapela HALLODRNPředkapela HALLODRN

vstupné: 100 Kč



1

www.zeleznybrod.czŽeleznobrodský zpravodaj | červenec, srpen 2013

 Informace pro občany     str. 2–21
  Slovo starosty     str. 2
  Usnesení Rady města z 22. 5. 2013    str. 3–5
  Usnesení Rady města z 12. 6. 2013    str. 5–8
  Rekonstrukce mostu přes Jizeru    str. 8–9
  Rally Bohemia     str. 10–11
  Dodatečný zápis dětí do MŠ; Prázdninový provoz MŠ  str. 12
  Technické služby; Hrátky s pamětí    str. 13
  Pronájem Exathermu     str. 14–15
  Městská policie Železný Brod    str. 16
  Hasiči radí občanům; Týden otevřených dveří   str. 17
  Český ráj na titulní stránce italského časopisu   str. 18
  Aktivní dny     str. 19
  Informační a kulturní středisko    str. 20–21
 Kulturní akce     str. 22–29
  Kulturní nabídka IKS     str. 22
  Letní pohádky na Bělišti     str. 23
  Skleněné městečko     str. 24
  Městské muzeum     str. 25
  Městská galerie Vlastimila Rady    str. 26
  Výstava 70 let tavené skleněné plastiky   str. 27
  Pozvánka ČKA; Klokočský hudební festival   str. 28
  Husův den; Loučení s létem v Horské Kamenici   str. 29
 Společenská rubrika     str. 30–31
  Blahopřejeme jubilantům    str. 30
  Vítání občánků     str. 31
 Zajímavosti     str. 32–38
  Vzpomínky na moji rodnou vlast    str. 32
  Střípky z archívů a kronik    str. 33
  Sklářský výtvarník Ladislav Oliva    str. 34–35
  Z muzejního depozitáře; Stalo se před 80. lety   str. 36
  Ohlédnutí – M. Hracha     str. 37
  Hotel Cristal     str. 38
 Příspěvky     str. 39–48
  Městská knihovna     str. 39
  SUPŠS     str. 40–41
  SZdP     str. 42
  Poslanec Václav Horáček    str. 43
  ZŠ Pelechovská      str. 44–45
  Pohádková cesta v Radčicích    str. 46
  Orient Show     str. 47
  Branžež 2013     str. 48
 Sport     str. 49–54
  Horolezecký oddíl Železný Brod    str. 49
  Sportoviště TJ Sokol     str. 50
  Česko se hýbe; Mezinárodní den dětí    str. 51
  SSC Železný Brod     str. 52
  Svaz Branně-technických sportů; FK Železný Brod  str. 53
  Házená     str. 54
 Inzerce     str. 55–56

O b s a h

O
B

S
A

H

Exatherm

Vydává Město Železný Brod
Adresa: náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod
IČO: 00262633, Registrace: MK ČR E 10450
Grafické zpracování a odpovědný redaktor: Alena Malafarinová 
Korektury: Eva Vozková, Milada Motlíková, Věra Šefrová
Tel: 483 333 925, mobil: 739 286 876 
E-mail: zpravodaj@zelbrod.cz 
Facebook: Železnobrodský zpravodaj
Uzávěrka zářijového vydání: 13. srpna           
Náklad: 2 800 ks
Tisk: Květoslav Zaplatílek - polygrafická výroba, Vesec
tel.: 481 320 303, fax: 481 320 363, e-mail: info@zaplatilek.cz

 



2

www.zeleznybrod.czŽeleznobrodský zpravodaj |  červenec, srpen 2013

Slovo starosty

Železný Brod v zimě
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Železný Brod

André Jakubička
starosta města

André Jakubička, starosta města

Milí spoluobčané, 
je úspěšně za námi staroslavný Železnobrodský jarmark i Nec-
kyáda se stále se zvyšujícím počtem plavidel. Začíná tak doba 
prázdnin a dovolených. Věřím, že léto, na které jsme opravdu 
čekali dlouho, si náležitě vychutnáte a využijete pestré nabídky 
sportovních a volnočasových možností v Železném Brodě, 
například naše vyhlášené městské koupaliště.
Novou a dobrou zprávou je, že se podařilo získat další grant na 
výstavbu parkovišť na Jiráskově nábřeží. Odpadl by tak do velké 
míry problém, kdy auta parkují často v blátě a na trávníku. Tato 
investice bude další výrazný krok v revitalizaci sídliště Jiráskovo 
nábřeží, a to po nedávno dokončené akci výměny oken a zate-
plení balkónů, která přinesla nájemníkům za poslední zimu 
úsporu na vytápění ve výši cca 15%. Obyvatelé dalších 
městských domů, kde jsou dosloužilá okna, se mohou těšit na 

smělý plán oprav Bytového podniku. Ten počítá s tím, že všechna dosud nevyměněná okna, 
budou vyměněna do konce příštího roku.
Mnozí z Vás se mě ptají na situaci kolem výjezdu z Poříče, mj. byla často komentována i na 
diskusním fóru na městském webu. Nepřehlednost při vyjíždění na státní silnici I/10 vnímám 
jako velký problém. Správcem této komunikace je Ředitelství silnic a dálnic a tomu se do 
změny, pro něj hotové, stavby příliš nechtělo. Oponovalo tím, že projekt byl kdysi i Městem 
odsouhlasen. Po několika měsících vyjednávání souhlasilo se změnou a začalo hledat řešení. 
Prvním konečně realizovaným je osazení dvěmi velkými a vyhřívanými zrcadly, které situaci 
alespoň částečně zlepšují. Nyní ŘSD hledá cestu, jak dále zlepšit rozhledové poměry na této 
křižovatce. Snad se ho dočkáme ještě letos. 
Přeji Vám všem pěkné léto a dětem hezké prázdniny! 

Železnobrodský jarmark, slavnostní předávání práv, foto: P. Červa, více foto na str. 21
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Usnesení Rady města z 40. schůze 
konané dne 22. 5. 2013

Rada města Železný Brod po projednání
 schvaluje doplněný program dnešní 

schůze Rady města 
 schvaluje vnitřní směrnici pro vyřizování 

stížností a petic
 schvaluje platový výměr Bc. Ivě Cha-

loupkové, vedoucí organizační složky 
Informační a kulturní středisko Železný 
Brod

 schvaluje platový výměr paní Jitce 
Havlíkové, vedoucí organizační složky 
Pečovatelská služba Železný Brod

 schvaluje platový výměr panu Miloši 
Havlíkovi, řediteli příspěvkové organi-
zace Bytový podnik města Železného 
Brodu, se sídlem Příčná 350, 468 22 
Železný Brod

 schvaluje přijetí finančního daru do 
rozpočtu ZŠ Pelechovská 

 1. ve výši 1 500 Kč od Petra Hofmana, 
TriaStav s. r. o. - finanční prostředky 
budou použity na „Školu v přírodě“

 2. ve výši 500,- Kč od firmy Trevos a. s. – 
finanční prostředky budou použity na 
„Školu v přírodě“ a dárcům děkuje

 souhlasí s přijetím věcných darů do 
sbírkového fondu Městského muzea          
v Železném Brodě a dárcům děkuje

 schvaluje Smlouvu o výpůjčce sběrných 
nádob s firmou EKO-KOM, a. s., která 
nahrazuje původní Smlouvu o výpůjčce     
z 23. 5. 2005.

 schvaluje výjimku z Obecně závazné 
vyhlášky města Železný Brod č. 1/2013     
o úpravě doby nočního klidu pro pořádání 
akce „2. Těpeřské rockování“ v Těpeřích 
na hřišti před sokolovnou dne 15. 6. 2013 
do 2 hodin následujícího dne

 bere na vědomí zprávu z jednání 
sportovní komise

 schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši      
6 000 Kč SBTS ČR základní organizace 
Železný Brod na aktivní využití volného 
času dětí a mládeže Železnobrodska. 
Příspěvek bude poskytnut z fondu komise 
pro sport

 schvaluje poskytnutí příspěvku SDH 
Těpeře na pořízení dresů pro starší žáky ve 
výši 2 117 Kč TJ. Příspěvek bude 
poskytnut z fondu komise pro sport

 schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši      
9 740 Kč dechovému orchestru Broďanka 
na přehlídku dechových hudeb v partner-
ském městě Olszyna dne 4. 5. 2013. 
Příspěvek bude poskytnut z fondu komise 
pro společenský a spolkový život

 schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši      
4 750 Kč SDH Hrubá Horka na haluškové 
country v sokolovně na Hrubé Horce. 
které proběhlo dne 27. 4. 2013. Příspěvek 
bude poskytnut z fondu komise pro 
společenský a spolkový život

 schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši   
12 000 Kč TJ Sokol Těpeře na Těpeřské 
rockování, které se uskuteční dne 15. 6. 
2013 na hřišti u sokolovny v Těpeřích. 
Příspěvek bude poskytnut z fondu komise 
pro společenský a spolkový život

 schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši     
9 000 Kč ČČK místní skupině Železný 
Brod na aktivity pro rok 2013. Příspěvek 
bude poskytnut z fondu komise pro 
společenský a spolkový život

 schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši   
35 000 Kč TJ Sokol Chlístov na dokončení 
a rozšíření dětského hřiště. Příspěvek bude 
poskytnut z fondu komise pro společenský 
a spolkový život

 schvaluje  f inancování prezentace 
volnočasových aktivit ve dnech 31. 5. –    
1. 6. 2013 ve výši 22 000 Kč z fondu 
komise pro společenský a spolkový život

 schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši    
5 000 Kč Sdružení hasičů ČMS okres 
Jablonec nad Nisou na mistrovství České 
republiky hry Plamen a dorostu SH ČMS    
v požárním sportu

 schvaluje uzavření smlouvy o povolení 
provést a následně užívat stavbu vodního 
díla se Severočeskou vodárenskou 
společností a. s., Přítkovská 1689, Teplice 
IČ 49099469, DIČ CZ49099469 na
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 bere na vědomí zprávu bytové komise      
z otvírání obálek výběrového řízení 
nabízených bytů dne 15. 5. 2013

 schvaluje přidělení bytu č. 9, Na Vápence 
767, Železný Brod, panu J. H. nyní trvale 
bytem Železný Brod,  nájemné je 

2stanoveno na 50 Kč/m
 schvaluje přidělení bytu č. 18, Jiráskovo 

nábřeží 714, Železný Brod, paní G. J., nyní 
trvale bytem Dalešice, nájemné je 
stanoveno na 62,- Kč/m2

 schvaluje přidělení bytu č. 62, Jiráskovo 
nábřeží 717, Železný Brod, paní D. H., 
nyní trvale bytem Železný Brod, nájemné 
je stanoveno na 57,- Kč/m2 a souhlasí        
s rozložením kauce do tří splátek. 
Náhradníkem je pan R. M., Hrubá Horka, 
nájemné je stanoveno na 50 Kč

 schvaluje přidělení bytu č. 50, Na 
Vápence 752, Železný Brod, panu J. K., 
nyní trvale bytem Železný Brod, nájemné 

2je stanoveno na 60,10 Kč/m . Náhrad-
níkem je pan M. H., nájemné je stanoveno 
na 51 Kč

 schvaluje přidělení bytu č. 29, Na 
Vápence 755, Železný Brod, paní H. B., 
nyní trvale bytem Železný Brod, nájemné 
je stanoveno na 56,30 Kč/m2

 schvaluje výsledky výběrového řízení na 
technický dozor investora (technologická 
část) při akci „Snížení energetické 
náročnosti ZŠ Pelechovská“ a schvaluje 
uzavření smlouvy na technický dozor 
investora (technologická část) při akci 
Snížení energetické náročnosti ZŠ 
Pelechovská s firmou Energy Benefit 
Centre a.s., Thákurova 531/4, 160 00 
Praha 6, IČ 29029210 za konečnou cenu 
42 000,00 Kč bez DPH

 schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě             
o poskytnutí dotace č. LB/1235/S                
s Regionální radou regionu Soudržnosti 
Severovýchod, Pražská 320/8, Hradec 
Králové (IČ 75082721), kterým se 
opravuje formální chyba textu původní 
smlouvy

 schvaluje výsledky výběrového řízení 
„Železný Brod –  Podání  žádos t i                 
a administrace projektů OPŽP – prioritní 

 pozemcích pč. 787/1, 3233/3 a 3280, vše    
v k. ú. Železný Brod v rámci stavby 
odstranění výustí JB 40 – změna na 
dešťovou kanalizaci (JN 037 034)

 schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 
pronájem části pozc. parc. č. 1393/1 
ostatní plocha v k.ú. Železný Brod za 
účelem umístění mrazicího boxu na 
městském koupališti v době letní sezóny 
2013 za cenu 500,- Kč za měsíc s panem 
Romanem Daníčkem, bytem Jirkov 113, 
Železný Brod, PSČ 468 22, IČ 16390822

 schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 
pronájem části o velikosti 5 x 3 m pozc. 
parc. č. 1393/1 ostatní plocha v k. ú. 
Železný Brod za účelem umístění stánku    
s občerstvením na městském koupališti     
v době letní sezóny 2013 za cenu 10 000 
Kč měsíčně + energie s panem Františkem 
Vojtíškem, Boleslavská 3, Bakov nad 
Jizerou IČ 49800833

 souhlasí s přechodem nájmu bytu č. 8        
o velikosti 3+1 v Železném Brodě, Na 
Vápence 768 na paní M. P., bytem tamtéž. 
Nájem skončí v souladu se zákonem 
nejpozději dnem uplynutí dvou let od 
okamžiku přechodu nájmu

 souhlasí  s přechodem nájmu bytu             
o velikosti 1+1 v Železném Brodě, 
Vaněčkova 340 na slečnu E. K., bytem 
tamtéž, po doplacení nákladů za služby      
a společné prostory 1 575 Kč. Nájem 
skončí v souladu se zákonem nejpozději 
dnem uplynutí dvou let od okamžiku 
přechodu nájmu

 souhlasí s přihlášením pana J. M.               
k trvalému pobytu na adresu Stavbařů 392, 
Železný Brod

 neschvaluje prominutí penále paní L. B. 
Na Vápence 754, Železný Brod z důvodu 
trvajícího dluhu na nájemném

 schvaluje výměnu bytů mezi manželi D.   
a N. I. , Na Vápence 755, Železný Brod      
a paní P. D., Štefánikova 879, Železný 
Brod

 revokuje usnesení č. 174/13rm ze dne 
24.4.2013 a schvaluje přidělení bytu č. 7   
v DPS Železný Brod panu M. M. , Železný 
Brod



www.zeleznybrod.czŽeleznobrodský zpravodaj |  červenec, srpen 2013

5

IN
F

O
R

M
A

C
E

 P
R

O
 O

B
Č

A
N

Y

 osa 4“ a schvaluje uzavření smlouvy na 
zpracování a podání žádosti včetně 
požadovaných příloh v rámci OPŽP, 
prioritní osa 4, oblast podpory 4.1 – 
Zkvalitnění nakládání s odpady pro akce    
v oblasti odpadového hospodářství s fir-
mou First International Company s. r. o.,   
Luční 296, 566 01 Vysoké mýto, IČ 25294547 
za konečnou cenu 110 002 Kč bez DPH

 schvaluje výsledky výběrového řízení 
„Kulturní dům Jirkov, Železný Brod – 
OPŽP – Projektová činnost, ing. činnost 
ve výstavbě“ a schvaluje uzavření 
smlouvy na zpracování prováděcí pro-
jektové dokumentace včetně doku-
mentace pro výběr dodavatele, výkon 
autorského dozoru a inženýrské činnosti 
ve výstavbě při akci Snížení energetické 
náročnosti kulturního domu Jirkov u Že-
lezného Brodu s firmou Agora architek-
tonický a stavební atelier s. r. o., U soudu 
536/6a, 460 01 Liberec, IČ 40230155 za 
konečnou cenu 93 170 Kč bez DPH

 schvaluje platový výměr Mgr. Daně 
Hudíkové, vedoucí organizační složky 
Městská knihovna

 bere na vědomí zápis z jednání kulturní 
komise ze dne 13. 5. 2013 

 schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši     
6 000 Kč na Album kapely In Touch 
Tomáši Strouhalovi. Příspěvek bude 
poskytnut z fondu kulturní komise

 schvaluje financování koncertu skupiny 
DVA na Bělišti, který se uskuteční dne    
28. 6. 2013, ve výši 40 550 Kč z fondu 
kulturní komise 

 schvaluje financování úvodního koncertu 
nového cyklu koncertů vážné hudby 
„Zuška představuje“, který se uskuteční 
dne 27. 6. 2013, ve výši 5 000 Kč   

 schvaluje financování koncertu Lípa 
Musica, který se uskuteční v kostele sv. 
Jakuba Většího dne 5. 10. 2013, ve výši   
49 999 Kč z fondu kulturní komise

 schvaluje financování Swingového 
večera, který se uskuteční dne 31. 5. 2013, 
ve výši 16 000 Kč z fondu kulturní komise

 schvaluje financování katalogu fotografií 
Brody v Brodě ve výši 10 000 Kč z fondu 
kulturní komise

 
Usnesení Rady města z 41. schůze 
konané dne 12. 6. 2013

 schvaluje doplněný program dnešní 
schůze Rady města 

 jmenuje paní Evu Rydvalovou, DiS, na 
vedoucí pracovní místo ředitele příspěv-
kové organizace Dům dětí a mládeže 
Mozaika Železný Brod, Jiráskovo nábřeží 
366, s účinností od 1. 8. 2013 na období       
6 let a schvaluje výši jejího platu od          
1. 8. 2013

 jmenuje Mgr. Milana Hlubučka na 
vedouc í  p racovn í  mís to  řed i t e l e 
příspěvkové organizace Základní škola 
Železný Brod,  Pe lechovská  800,                
s účinností od 1.8.2013 na období 6 let        
a schvaluje výši jeho platu od 1. 8. 2013

 I. souhlasí se zřízením odloučeného 
vzdělávacího místa Mateřské školy 
Železný Brod, Slunečná 327, p. o., na 
adrese Železný Brod, Školní 701,  

  s účinností od 1. 9. 2013,
 II. souhlasí s navýšením kapacity 

Mateřské školy Železný Brod, Slunečná 
327, p. o., ze 130 dětí na 146 dětí                
s účinností od 1. 1. 2014 a

 III. souhlasí s podnájmem nebytových 
prostor ve výpůjčce ZŠ Železný Brod, 
Školní, na adrese Železný Brod, Školní 
701, podnájemci MŠ Železný Brod, 
Slunečná 327, p.o., s účinností od 
1.9.2013 na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou

 bere na vědomí zápis z jednání školské 
rady ze dne 16. 5. 2013

 schvaluje poskytnutí finančních pro-
středků ve výši 2 200 Kč na ošetření 
vyhlášeného významného krajinného 
prvku č. 81 Lípa malolistá na Popluží.

 souhlasí s uzavřením Smlouvy o po-

Věra Brunclíková
vedoucí odboru vnitřních věcí
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66 

 skytování právních služeb pro Bytový 
podnik města Železného Brodu se 
společností Spolak s.r.o., Chrastavská 
273/30, 460 01 Liberec na dobu určitou do 
31.12. 2013

 vylučuje z veřejné zakázky „Snížení 
energetické náročnosti objektů Základní 
školy Pelechovská v Železném Brodě“ 
uchazeče STAVO-UNION, stavební 
společnost s r. o. se sídlem V Aleji 23, 466 
01 Jablonec nad Nisou, s nabídkou v ceně 
26 867 606 Kč bez DPH, z důvodů 
nesplnění požadovaných kvalifikačních 
resp. ostatních požadavků zadavatele

 schvaluje výsledky výběrového řízení na 
dodavatele při akci Snížení energetické 
náročnosti ZŠ Pelechovská a stavebních 
úprav MVD2 a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo, po marném uplynutí lhůty 
na odvolání, s uchazečem „Sdružení TB 
2013“ Železný Brod, vedoucí účastník 
sdružení Trigema Building a.s. se sídlem 
Bucharova 2641/14, 15800 Praha 5, IČ 
27653579 za konečnou cenu 25 071 953 
Kč bez DPH

 schvaluje výsledky výběrového řízení na 
zpracovatele Analýzy bezbariérovosti pro 
město Železný Brod a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo s uchazečem Hasko-
ningDHV Czech Republic, spol. s r. o., IČ: 
45797170 za konečnou cenu 162 000 Kč 
bez DPH

 schvaluje Dodatek č. 1/2013 ke kupní 
smlouvě č. 2012/1506 na dodávky 
plynného chlóru pro městské koupaliště se 
společností  GHC Invest ,  s .  r.  o. , 
Korunovační 6, Praha 7, IČ 60464496

 schvaluje uzavření dodatku se společností 
Lesprojekt Východní Čechy, s. r. o., 
Gočárova 504, Hradec Králové, IČ: 
25251431, kterým se upravuje rozsah 
řešeného území

 schvaluje uzavření dodatku smlouvy        
o dílo na realizaci zakázky „Regenerace 
panelového sídliště Vaněčkova – I. etapa“ 
v ceně 695 959 Kč bez DPH se společností 
SIZ s. r. o., č. p. 694, 468 45 Velké Hamry, 
IČ 27265480

 vylučuje z veřejné zakázky „Terminál 

 Železný Brod – administrátor projektu“ 
uchazeče Ratifico s. r. o., nad Rokoskou 
2361/2a, 182 00 Praha 8, IČ 24772976       
z důvodu nedoložení požadovaných 
technických kvalifikačních předpokladů, 
schvaluje výsledky výběrového řízení na 
veřejnou zakázku „Terminál Železný 
Brod – administrátor projektu“ a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo s uchazečem 
Europ a. s., Michelská 29/6, 140 00 Praha 
4, IČ 28482328 v ceně 180 000 Kč bez 
DPH

 schvaluje otvírací dobu Městské knihov-
ny pro období letních prázdnin – úterý 9– 
12 a 13–17.30, středa a čtvrtek 9–12 a 13– 
17 hod.

 schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši     
4 200 Kč SDH Železný Brod, Štefánikova 
83, 468 22 Železný Brod, IČ 43257739 na 
Železnobrodský pohár, který se uskuteční 
dne 7. 9. 2013 na hasičském cvičišti           
v Železném Brodě; příspěvek bude 
poskytnut z fondu komise pro společenský 
a spolkový život

 schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši     
5 000 Kč SDH Železný Brod, Štefánikova 
83, 468 22 Železný Brod, IČ 43257739 na 
soutěž dětí Malý Soptík, která se uskuteční 
dne 20. 6. 2013 na hasičském cvičišti         
v Železném Brodě; příspěvek bude 
poskytnut z fondu komise pro společenský 
a spolkový život  

 schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši     
7 500 Kč TJ Sokolu Hrubá Horka, Hrubá 
Horka 55, 468 22 Železný Brod, IČ 
16388933 na Vítání léta s Kapelníky         
a dětské odpoledne, které se uskuteční dne 
22. 6. 2013 v areálu sokolovny na Hrubé 
Horce; příspěvek bude poskytnut z fondu 
komise pro společenský a spolkový život 

 schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši    
8 800 Kč na restaurování sochy Panny 
Marie Bozkovské v Horské Kamenici 
panu Bohumilu Sochorovi, nar. 5. 3. 1932, 
Horská Kamenice 58; příspěvek bude 
poskytnut z fondu komise pro společenský 
a spolkový život  

 schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši     
8 000 Kč SDH Jirkov, Jirkov 2, 468 22
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 Železný Brod, IČ 64668011 na akci 
Zajištění cíle -  Pohádkový les aneb 
pohádkové putování z vesnice do vesnice, 
které se uskuteční dne 15.6.2013 v Jir-
kově; příspěvek bude poskytnut z fondu 
komise pro společenský a spolkový život  

 schvaluje financování koncertu Vla-
dimíra Merty, který proběhne dne             
7. 9. 2013 na Bělišti ve výši 30 570 Kč         
z fondu kultury

 schvaluje poskytnutí příspěvku DS Tyl 
Železný Brod, o. s., nám. 3. května 1, 468 
22 Železný Brod, IČ 22858661 na Pohárek 
– přehlídka monologů, který se uskuteční 
30. 11. 2013 v městském divadle, ve výši 
12 000 Kč; příspěvek bude poskytnut          
z fondu kultury  

 schvaluje financování přednášek v rámci 
doprovodného programu k akci Bienále 
šperku, která proběhne v aule SUPŠS dne 
22. 6. 2013, ve výši 6 200 Kč z fondu 
kultury

 schvaluje zřízení věcného břemene na ¼  
z celku p. p. č. 712/2 a ¼ z celku p.p.č. 713, 
vše v k. ú. Chlístov u Železného Brodu ve 
smyslu práva Budoucí oprávněné zřizovat 
a provozovat Soustavu na pozemcích; 
práva Budoucí oprávněné přetínat po-
zemky vodiči a umisťovat v něm vedení, 
za cenu 50 Kč za bm + sazba DPH, ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 
874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ 
Cz24729035 a schvaluje uzavření 
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy        
o zřízení věcného břemene a smlouvy        
o právu stavby, č. IP-12-4003750/VB/2d 
Železný Brod, Chlístov, p. p. č. 79/11 – 
kNN na pozemky p. č.  712/2 a 713 v k.ú. 
Chlístov u Železného Brodu

 souhlasí se zřízením věcného břemene na 
pozemku p. č. 3282 a 739/1 v k. ú. Železný 
Brod ve smyslu práva zřídit a provozovat 
na cizích nemovitostech plynárenské 
zařízení a práva vstupovat a vjíždět na cizí 
nemovitosti v souvislosti se zřizováním, 
stavebními úpravami, opravami a provo-
zováním distribuční soustavy a plynových 
přípojek pro RWE GasNet, s. r. o. se 

 sídlem  Klíšská 940, 401 17 Ústí nad 
Labem, IČ 27295567, DIČ CZ27295567     
a souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene           
a souhlasu se zřízením stavby s RWE 
GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad 
Labem IČ 27295567, DIČ CZ27295567 
na pozemku p. č.  3282 a 739/1 vše v k. ú. 
Železný Brod

 schvaluje zřízení bezplatného věcného 
břemene umístění, zřízení a provozování 
chodníku na pozemku p.č. 608/2 v k. ú. 
Železný Brod pro Město Železný Brod, se 
sídlem náměstí 3. května 1, Železný Brod, 
IČ 00262633. a schvaluje uzavření 
smlouvy o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemeni na část pozemku p. č. 
608/2 v k. ú. Železný Brod pro Město 
Železný Brod

 souhlasí s pronájmem části stavby 
občanské vybavenosti čp. 28 postavené na 
st. p. č. 237 – nebytový  prostor o výměře 

248 m , st. p. č. 237 – zastavěná plocha        
a nádvoří, části p. p. č. 1012/2 – ostatní 
plocha, manipulační plocha o výměře 20 

2m  a části p. p. č. 1019/1 – ostatní plocha – 
sportoviště a rekreační plocha o výměře 
130 m2,  vše v k. ú. Bzí u Železného Brodu 
uchazeči o nájem panu Tomáši Pelikánovi, 
IČ 43253971, Splzov 8, Železný Brod za 
cenu 48 000 Kč za rok za účelem umístění 
prodejny regionálních výrobků. Náklady 
spojené s pronájmem (stavební úpravy, 
rozvod elektroinstalace, vodoinstalace, 
kanalizace aj.) hradí nájemce

 schvaluje záměr pronájmu části stavby 
umístěné na p. p. č. 229 v k. ú. Železný 
Brod za účelem skladování

 souhlasí s přihlášením slečny V. Č., pana 
L. B. a paní N. B., všichni bytem Na 
Vápence 752, k trvalému pobytu na adresu 
Vaněčkova 408/53, Železný Brod

 souhlasí s přechodem nájmu bytu č. 15        
o velikosti 1+2 v Železném Brodě, 
Jiráskovo nábřeží 714 na pana O. A., 
bytem Na Vápence 811, Železný Brod po 
doplacení nákladů za služby a společné 
prostory. Nájem skončí v souladu se 
zákonem nejpozději dnem uplynutí dvou  
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 let od okamžiku přechodu nájmu
 schvaluje výměnu bytů mezi paní L. V., 

Na Vápence 754, č. bytu 24, Železný 
Brod a panem M. D., Na Vápence 754,       
č. bytu 23, Železný Brod

 souhlasí s udělením výjimky panu Š. T., 
bytem Železný Brod, Sokolská 517 ze 
Směrnice pronajímání obecních bytů dle 
čl. 12, bod 4 písm. b) a souhlasí s jeho 
přihlášením do výběrového řízení o byt    
v Železném Brodě obálkovou metodou

 souhlasí s udělením výjimky paní L. Č., 
trvale bytem Železný Brod, Školní 696 ze 
Směrnice pronajímání obecních bytů dle 
čl. 12, bod 4 písm. b) a souhlasí s jejím 
přihlášením do výběrového řízení o byt     
v Železném Brodě obálkovou metodou

 souhlasí s udělením výjimky paní D. P., 
trvale bytem Jablonec nad Nisou, Široká 
5135/13, Proseč nad Nisou ze Směrnice 
pronajímání obecních bytů dle čl. 12, bod 
4 písm. b) a souhlasí s jejím přihlášením 
do výběrového řízení o byt v Železném 
Brodě obálkovou metodou

 neschvaluje přímé přidělení bytu v pří-
zemí domu Vaněčkova 339, Železný 
Brod, paní D. Š. výměnou za stávající byt 
Vaněčkova 302, Železný Brod, jehož je 
nájemkyní

 

 neschvaluje přímé přidělení bytu v Želez-
ném Brodě v Příčné ulici paní H. S.

 schvaluje uzavření smlouvy se společ-
ností NAM systém, a.s. o poskytování 
služeb přenosového systému NSG pultu 
centrální ochrany a cenu připojení pro 
klienty

 bere na vědomí zápis z jednání komise 
pro společenský a spolkový život ze dne 
10.  6.  2013

 bere na vědomí zápis z jednání kulturní 
komise ze dne 5. 6. 2013

 schvaluje financování obnovy pomníku 
„Křížek“ na Hrubé Horce ve výši 35 000 
Kč z fondu komise pro společenský a spol-
kový život

 schvaluje zřízení pracovní pozice velitele 
JSDHO Železný Brod v rozsahu pracov-
ního úvazku 0,65 od 1. 7. 2013 na dobu 
určitou 2 let

 neschvaluje poskytnutí příspěvku Aso-
ciaci rodičů a přátel zdravotně posti-
žených dětí v ČR, Klub Radost, Wol-
kerova 22, 796 01 Prostějov, IČ 47922281 

Věra Brunclíková
vedoucí odboru vnitřních věcí

Provizorní most
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Ing. Daniel Mach
odbor územního plánování a regionálního rozvoje

Rekonstrukce mostu přes Jizeru v Žel. Brodě
Na květnovém jednání zastupitelstva              
v Železném Brodě vystoupil náměstek 
hejtmana Libereckého kraje pro oblast 
dopravy pan Vladimír Mastník s příslibem, že 
se Liberecký kraj pokusí připravit rekon-
strukci mostu v Železném Brodě a zajistit 
finance pro realizaci přestavby v roce 2014. 
Jednou z možností bude přesun nevyužitých 
finančních prostředků v rámci Regionálního 
operačního programu NUTS II Severo-
východ, tedy dotace z Evropské unie. Tento 
přesun však dosud není vyjednán, natož 
schválen.
Projektovou dokumentaci pro Liberecký kraj 
připravuje společnost CSW Projekt CZ s. r. o.    
z Prahy 6. V rámci příprav byly navrženy dvě 
varianty technického řešení mostu, a to 
betonový most s ocelovými nosníky nebo 
předepjatý betonový most. Z hlediska 
montáže a stavby se investor přiklání k řešení 
betonového mostu s ocelovými nosníky.         
U obou variant je most navržen s rozšířením 
oproti dnešnímu stavu. Vozovka je navržena   
v šířce 7,5 m a po obou stranách budou 
chodníky o volné průchozí šířce, tedy bez 
započítání šířky zábradlí, 2,0 m. Tyto 
parametry jsou podstatně příznivější, než je 
současný stav. Podélný profil mostu je 
navržen mírně vyvýšený tak, aby obě krajní 
pole byla ve spádu asi 2% a voda tak odtékala 
z mostu pryč a nedržela se u chodníků.            
S investorem jednáme o výměně veřejného 
osvětlení za nové, ale v podobném charakteru 
jako je to současné, které je použito i při 
osvětlení náměstí 3. května a Masarykovy 
ulice. Zábradlí bude použito stávající, pouze 
bude opraveno a nově natřeno, betonové 
sloupky budou nové. 
Povrch chodníků na mostě je navržen z be-
tonu. Tento detail je prozatím předmětem 
jednání, protože ve směru od náměstí k mostu 
jsou chodníky s povrchem v kamenné 
mozaice, ve směru od Masarykovy ulice jsou 
chodníky s povrchem z betonové dlažby, ale 
například přestavěné autobusové nádraží 
bude také v kamenné dlažbě, proto je na 
rozhodnutí města, jaký povrch chodníků         
v této lokalitě perspektivně zvolí. 

Prozatím velmi nejasnou otázkou zůstává 
řešení provizorní dopravy během stavby. 
Odhadovaná doba rekonstrukce mostu je 
minimálně 7 měsíců, a po tuto dobu bude 
nutná kompletní uzavírka dopravy této 
nejzat íženějš í  městské komunikace. 
Projektant navrhl dvě řešení objízdné trasy. 
První variantou je umístění mostního pro-
vizoria z Poříčí směrem k sokolovně, druhou 
variantou z Jiráskova nábřeží na Malé 
náměstí. Obě řešení mají spoustu nevy-
jasněných detailů, ale i zásadních problémů,     
a není také jasný postoj Povodí Labe k um-
ístění mostního provizoria do řečiště Jizery, 
protože během 7 měsíců stavby je velmi 
pravděpodobné, že nějaká „velká“ voda 
přijde. Současně se snažíme dohodnout           
s investorem jako další provizorium umístění 
lávky pro pěší v trase dnešní komunikace. 
Kromě zachování stávajících pěších vazeb se 
domníváme, že toto opatření zabrání odlivu 
lidí z Masarykovy ulice. Již v současné době 
lze pozorovat uzavírání obchodů nebo služeb 
v této části města, a přesun pěší dopravy mimo 
Masarykovu ulici by mohl mít další negativní 
dopad na místní podnikatele.
O dalším postupu příprav této rozsáhlé akce 
vás budeme průběžně informovat. 
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40. Rally Bohemia, jako nejvýznamnější 
sportovní akce v regionu přiláká do oblasti 
Mladoboleslavska, Jablonecka a Liberecka 
množství diváků a návštěvníků soutěže. 
Ovlivní ale také množství obcí a osob kolem 
tratí rychlostních zkoušek. 

40. Rally Bohemia odstartuje v Mladé 
Boleslavi ve dnech 12. až 14. července 2013 
jako závod FIA Evropského poháru s nej-
vyšším koeficientem 10 a současně i Media-
sport.cz mezinárodního mistrovství České 
republiky v rally. Na tratích rychlostních 
zkoušek se představí kompletní domácí 
špička rally, kterou rozšíří i někteří zahraniční 
jezdci a také členové továrního týmu Škoda 
Motorsport. Za hlavním polem soutěžních 
vozů budou moci občané dotčených obcí a di-
váci sledovat i pole označené jako Rally 
Bohemia Legend, kde bude možné spatřit 
soutěžní vozy a jezdce nedávné minulosti        
s historickými vozy. 

Na organizaci 40. Rally Bohemia se podílí 
více než 1500 osob a organizátoři rally mají 
všechna povolení dotčených obcí, Policie ČR 
a dalších orgánů včetně národní sportovní 
autority Autoklubu ČR. Hlavním partnerem 
rally je společnost Škoda Auto, a. s.

40. Rally Bohemia
Špičkové soutěžní posádky přijede v době 
konání rally sledovat několik desítek tisíc 
diváků, kteří jsou nezanedbatelným ekono-
mickým přínosem pro region, kde bydlí, 
stravují se a využívají dalších služeb. Jubilejní 
40. Rally Bohemia ale zasáhne do běžného 
víkendového života obcí na trati rychlostních 
zkoušek a některé silnice uzavře. 

Pořadatelský sbor děkuje občanům za to-
leranci významné sportovní akce a žádá je        
o dodržování bezpečnostních opatření během 
soutěže, se kterými je seznámí traťoví 
komisaři v daném úseku. Prosíme, poslou-
chejte pokyny pořadatelů a respektujte 
zakázané prostory a uzavírky, s jejichž časy se 
můžete seznámit v příloze této zprávy. 

Organizátoři 40. Rally Bohemia vás zvou         
k návštěvě soutěže. Více informací o 40. Rally 
Bohemia najdete na internetových stránkách 
www.rallybohemia.cz. Sledujte oficiální 
facebook www.facebook.com/rallybohemia 

Ing. Petr Eliáš
e-mail: press@rallybohemia.cz

web: www.rallybohemia.cz, 
www.nakarmeli.cz
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Dodatečný zápis pro školní rok 2013/2014 se koná 
v pondělí 8. července 2013 od 8.00 do 15.30 hodin 

v Mateřské škole Železný Brod, Slunečná 327.

K zápisu do mateřské školy lze přihlásit dítě, které dovrší 31. 8. 2013 třetí rok věku. Mladší děti 
mohou být přijaty pouze v případě volné kapacity v mateřské škole, možnosti zajištění kvality 
vzdělávací činnosti školy a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví. Dítě přijaté k před-
školnímu vzdělávání musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým 
programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem dané mateřské školy.     
Upozorňujeme rodiče, že v tomto termínu je nutné přihlásit i dítě, které nezačne navště-
vovat mateřkou školu od září 2013, ale nastoupí až v průběhu školního roku.     

Vzhledem k tomu, že po zápisu do mateřských škol se ukázalo, že kapacita mateřských škol        
v Železném Brodě není dostatečná a nelze kladně vyřídit všechny podané žádosti o přijetí dítěte      
do mateřské školy, hledalo vedení města možnosti řešení, aby vyhovělo rodičům, kteří by          
v důsledku nepřijetí dítěte mohli mít problémy se ztrátou zaměstnání nebo jiné komplikace.  
V málo využívaných prostorách v Základní škole Železný Brod, Školní 701, po menších 
stavebních úpravách, které prostor přizpůsobí pobytu malých dětí, Krajská hygienická stanice 
Libereckého kraje bude souhlasit s vytvořením odloučeného pracoviště mateřské školy pro      
16 dětí v posledním roce předškolního vzdělávání. Rada města na svém jednání dne 12. 6. 2013 
schválila podání žádosti na zřízení nového vzdělávacího místa a navýšení kapacity Mateřské 
školy Železný Brod, Slunečná. Třídu bude možné otevřít pouze za předpokladu dostatečného 
počtu dětí.   

Zápis dětí do mateřské školy v Žel. Brodě

Informace pro rodiče o uzavření mateřských škol 
v období hlavních prázdnin

Upozorňujeme rodiče, že mateřské školy 
v Železném Brodě: 

 Mateřská škola Železný Brod, Slunečná 327 
 Mateřská škola Železný Brod, Na Vápence 766
 Mateřská škola Železný Brod, Stavbařů 832 

budou o hlavních prázdninách uzavřeny v době 

od 15. července do 23. srpna 2012 včetně. 
O veškerých podrobnostech, způsobu platby stravného a pobytného i o možnostech využití 
nabídky Domu dětí a mládeže Mozaika v Železném Brodě v době uzavření železnobrodských 
mateřských škol budou rodiče informováni v jednotlivých mateřských školách.

Prázdninový provoz mateřských škol

Božena Měchurová
finanční odbor – úsek školství
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Mariánské Lázně

Vaněčkova ulice

Vstupné:15Kč

Sociálně – aktivizační služby pro veřejnost a seniory

Hrátky s pamětí
Dům s pečovatelskou službou 

Železný Brod

 

Přihlášky: Pečovatelská služba Železný Brod

16. 7. 2013  v 10 hod.
22. 8. 2013  v 10 hod.

Na setkání se těší Zdeněk Choura
Pracovník v sociálních službách, člen České alzheimerovské společnosti

Vezměte s sebou: brýle, tužku a dobrou náladu

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY:

Prodej a rozvoz stavebního materiálu           
v rozsahu 1 – 10 t
 písek – maltový, betonový                                                                                                      
 drť – dle nabídky kamenolomu, kačírek

Převozy a manipulace vozem s hydrau-
lickou rukou

Odvoz odpadů kontejnerovým vozem, 
možnost přistavení a pronájem kon-

3tejnerů  7 m

Vývoz a čištění septiků fekálním vozem     
a následná likvidace na čističce od-
padních vod

  

Technické služby města Žel. Brod, Příkrá 140

Dále provádíme
 zemní a výkopové práce, stavby kana-

lizací a   vodovodních přípojek
 pokládání zámkové dlažby
 mytí, zametání vozovek kropicím a za-

metacím vozem 
 asfaltování
 opravy veřejného osvětlení pro obce

UPOZORNĚNÍ! 
Pokud zjistíte nějaké závady, jako např. 
poruchy veřejného osvětlení, poškozené 
dopravní značení, černé skládky nebo poho-
zené odpadky, nahlaste, prosím, tyto 
nedostatky Technickým službám (kontakty 
výše) a my se budeme snažit tyto závady, co 
nejdříve odstranit. 

kontakty: kancelář 483 389 173, 775 592 380 email: otz@zelbrod.cz

Technické služby Města Železný Brod
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Město Železný Brod nabízí uchazečům 
formou pronájmu využití areálu bývalého 
Exathermu. Jedná se o bývalý výrobní závod, 
který leží v levobřežním centru města. V sou-
časné době je areál nevyužitý a žádná část 
areálu není pronajata. Areál se skládá z něko-
lika budov a pozemků :

STAVBY:
 objekt A – budova bez čp – výrobní objekt 

na parcele 770/3
 objekt B – čp. 138 – na parcele 770/2, 

výrobní objekt
 objekt C – budova bez čp – výrobní objekt 

na parcele 770/1

Pronájem objektu v centru města – areál 
bývalého Exathermu

773/1

767

764/1

773/2

791/2

783

772

771

770
/3

770/2

770/1

76
9
/5

769/4

769/3

769/2

769/1

768

766

450

44
8
/3

3233/4

3233/3

3269/2

787/2

787/1

776

448/5

448/4

44
8

/2

448/1

444

čp.565

čp.172

čp.8

čp.347

čp.138

čp.823

čp.357

čp.343

čp.551

čp.715

3233/3
3233/4

Masarykova

A

B

C

 

POZEMKY
2

 ppč. 770/1 o výměře 383 m
2

 ppč. 770/2 o výměře 1039 m
2

 ppč. 770/3 o výměře 119 m
vše v k. ú. Železný Brod
Zájemci se mohou hlásit na Odboru územního 
plánování a regionálního rozvoje u paní Ivety 
Polejové  (tel. 483 333 944). 

 

OBJEKT A
2Výrobní objekt, využitelná jsou tři podlaží, každé podlaží o výměře cca 200 m  .

Případný zájemce musí vzít na vědomí, že v objektu není funkční elektroinstalace, případné 
napojení a vybudování rozvodu NN si musí zajistit na vlastní náklady.

A

B

C

A
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OBJEKT B
Výrobní objekt, využitelná jsou dvě podlaží, která jsou rozdělena na místnosti 

2o velikosti 20–40 m  . Případný zájemce musí vzít na vědomí, 
že v objektu není funkční elektroinstalace, případné napojení a vybudování rozvodu 

NN si musí zajistit na vlastní náklady.

OBJEKT C
Výrobní objekt, využitelná jsou dvě podlaží, která jsou rozdělena na místnosti o velikosti 

220–40 m . Případný zájemce musí vzít na vědomí, že v objektu není funkční 
elektroinstalace, případné napojení a vybudování rozvodu 

NN si musí zajistit na vlastní náklady.

B

C
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 přijala MP oznámení o  muži 
v bezvědomí. Muž se nachá-
zel na komunikaci u kostela 
na Poušti.  Strážníci provedli 

zajištění základních životních funkcí a při-
volali RZS. Lékař na místě muže ošetřil a ten 
byl poté převezen do nemocnice. Postižený 
si svůj stav přivodil nadměrným požitím 
alkoholu.

 MP asistovala u 15 dopravních nehod. 
Všechny se obešly bez vážnější újmy na 
zdraví.

 Bylo provedeno 14 společných hlídek s PČR 
zaměřených na dopravu.

 V jarních měsících prováděla MP preventiv-
ní měření rychlosti. Během dvou měsíců 
bylo provedeno 10 těchto akcí. Při nich bylo 
zjištěno 108 přestupků. Většina byla 
vyřešena na místě v blokovém řízení.            
6 případů bylo předáno správnímu orgánu        
k dořešení.

 MP řešila na Hrubé Horce situaci, kdy býci 
prorazili ohradu a pohybovali se po 
komunikaci. Společně s majitelem býků se 
situaci podařilo vyřešit.

 Bylo odchyceno 20 volně pobíhajících psů. 
Většina se vrátila majitelům, jen ve třech 
případech byli psi převezeni do útulku. 

 MP bylo řešeno 23 oznámení, ve kterých si 
občané stěžovali, že dochází ze strany jiných    

  

Městská policie Železný Brod informuje
V ČERVNU 2013

 k veřejnému pohoršení. Ve všech případech 
byli pachatelé pod vlivem alkoholu.

 Největší akcí, kterou v červnu MP zajišťo-
vala, byl tradiční Jarmark. Při něm nalezla       
3 ztracené děti a předala je rodičům.              
V průběhu akce muselo být odtaženo jedno 
vozidlo, které tvořilo překážku v silničním 
provozu. Ve spolupráci s OO PČR prováděla 
preventivní hlídkovou činnost,  zabezpečila 
řádný průběh koncertů na Malém náměstí.           
V průběhu Jarmarku řešila 6 případů, kdy si 
lidé sami způsobili újmu na zdraví a museli 
být převezeni do nemocnice, 12 případů 
podezření ze spáchání TČ, 3 osoby předved-
la na PČR, 3 případy předala k dořešení 
správnímu orgánu. Dále bylo uloženo 8 blo-
kových pokut, 16 případů bylo řešeno 
domluvou. Při své činnosti zkontrolovala    
33 osob. Bylo přijato ještě dalších 65 
oznámení, které MP prověřovala. 

 Celkem bylo v červnu přijato 410 ozná-
mení, 45 z nich bylo vyřešeno v blokovém 
řízení, 55 případů bylo řešeno ve spolupráci 
s policií ČR. Tři případy byly předány              
k dořešení správnímu orgánu. Zbytek 
případů byl vyřešen domluvou, nebo se 
jednalo o žádosti o pomoc, které nemají 
trestněprávní charakter.

velitel MP sstr. Hriník Pavel
nepřetržitě mobil:  602 646 188

Odtah vozidla v době Železnobrodského jarmarku
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www.zeleznybrod.cz

Stavební práce na Greenway Jizera se blíží do finále

Hasiči radí občanům – I při grilování buďte 
opatrní 

Grilování získalo u Čechů v posledních letech 
velkou oblibu a snad v každé rodině již 
existuje nějaký typ grilu. Pečení si užíváme na 
zahradách, balkonech či terasách. Způsob 
přípravy jídla tímto způsobem je prostě 
populární, ale leckdy zapomínáme na spoustu 
drobností, které by mohly příjemné chvíle       
u grilu zkazit.
Než vůbec začnete grilovat, dbejte na 
správné umístění grilu. Měl by stát na 
stabilní nehořlavé podložce, kde nehrozí 
jeho převrácení. Pádem grilu může dojít 
nejen ke zraněním, ale také k zapálení 
například suché trávy v okolí grilu.
Maximálně opatrní buďte při větrném 
počasí, zvláště u grilů na tuhá paliva. Pokud 
je vítr silný, grilování raději ukončete, aby 
žhavé jiskry nezpůsobily požár.
Všechna grilovací zařízení lze používat pouze 
za předpokladu,  že budou dodrženy 
podmínky nebo návody výrobce. Po celou 
dobu grilování je potřeba dodržovat zá-
kladní bezpečnostní pravidla a především 
oheň pozorně hlídat, aby se nevymkl 
kontrole a nedošlo k jeho nekontrolovatel-

nému šíření. Vhodné je mít u grilu v poho-
tovosti pár rukavic, rozprašovač s vodou, PET 
láhev s vodou, popř. hasicí sprej. 
Velký pozor dávejte při rozdělávání ohně.      
V grilech na dřevěné uhlí používejte pouze 
podpalovače k tomu určené, např. podpalo-
vače z dřevité vlny, lihové gelové nebo tekuté. 
V žádném případě nepoužívejte hořlavé 
kapaliny či plyny.
V průběhu grilování i po něm hlídejte hlavně 
malé děti. Spojení tepla s plameny chápou, ale 
když už máte v grilu žhavé uhlíky, netuší, jak 
moc mohou pálit. Při grilování dejte také 
pozor na konzumaci alkoholu. Nikdy to 
nepřežeňte a dbejte zvýšené opatrnosti při 
pohybu okolo grilu. Stačí málo a může dojít 
ke vznícení šatů, ožehnutí vlasů, řas a po-
pálení. 
U grilů na tuhá paliva kontrolujte popel až do 
úplného vychladnutí, i po dobu několika 
hodin. S „vychladlým" popelem manipulujte 
opatrně. Zásahy hasičů u požárů, které 
způsobil popel vysypaný do plastové nádoby, 
se stále opakují.

Podpořme talent a zájmy našich dětí
Vedení města ve spolupráci s místními 
organizacemi, které se v Železném Brodě 
věnují rozvoji schopností dětí, připravuje 
„Týden otevřených dveří“ od 9. do 13. září 
2013, kdy všichni zájemci si budou moci 
vyzkoušet různé činnosti a najít si to, v čem by 
se mohli nejlépe realizovat, rozvíjet svůj 
talent a dovednosti, co je zajímá a baví, co 
časově vyhovuje jejich možnostem. V příštím 
vydání Železnobrodského zpravodaje na-
leznete informaci o tom kdy, kde a co můžete 
navštívit, co si budete moci vyzkoušet. Veš-
keré činnosti budou přístupné v prostorech       
a v časech, které odpovídají jejich běžné 
pravidelné činnosti. Bude na každém zájemci, 
co se rozhodne navštívit, jakým způsobem se    

Týden otevřených dveří 2013  
bude chtít při návštěvě zapojit a jak dlouho 
tam zůstane. Vše je zdarma. Využijte 
maximálně tuto nabídku a nalezněte činnost, 
která bude nejvíce rozvíjet talent dítěte, bude 
ho nejvíce zajímat či bavit. Pod vedením 
zkušených pedagogů a vedoucích kroužků 
pak budou smysluplně trávit svůj volný čas     
a i když se třeba nestanou špičkami ve svém 
oboru, podpoří se rozvoj jejich dovedností, 
najdou další kamarády, budou méně času 
trávit u obrazovek počítačů a televizorů a jistě 
tak budou minimalizovány jejich případné 
sklony k negativním jevům. Věříme, že 
využijete tyto nové možnosti, těšíme se na 
hojnou účast v „Týdnu otevřených dveří“ a na 
vyšší počty dětí, zapojených do volnoča-
sových aktivit nabízených v našem městě. 

por. Mgr. Zdenka Štrauchová

Miloslav Louma, místostarosta
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Stavební práce na Greenway Jizera se blíží do finále

Je tomu rok, co Sdružení Český ráj 
ve spolupráci s partnery a zahra-
n ičním zas toupením ČCCR 
Czechtourism v Miláně zorgani-
zovalo několikadenní presstrip pro 
dva italské žurnalisty pracující pro 
časopis EV-Magazine. 
EV-Magazine je prestižní dvou-
měsíčník o přírodě a cestování, 
který vychází v italsko-anglické 
jazykové mutaci v tištěné i elektro-
nické podobě. Je distribuován pro 
turistické kanceláře, sdružení a in-
stituce cestovního ruchu, také do 
více než 500 hotelů, do golfových 
klubů, významných italských 
firem i do VIP salonků italských 
letišť.  
Program pro oba novináře byl 
sestaven tak, aby jim během jejich 
krátkého pobytu bylo představeno 
co možná nejvíce ze široké 
nabídky regionu. Každý den 
zavítali do jiné oblasti Českého 
ráje, navštívili hrady, zámky, 
muzea a galerie, skalní města. Měli 
možnost účastnit se Valdštejn-
ských slavností v Jičíně, tradiční 
výroby granátových šperků            
a sklářského řemesla a v neposled-
ní řadě si vyzkoušeli horolezecký 
výstup na Suché skály.
Letos v dubnu vyšlo další z čísel tohoto magazínu, pro jehož titulní stranu byla dokonce 
vybrána fotografie části jičínského náměstí! Uvnitř katalogu je Českému ráji věnováno celkem 
26 stran, kde jsou představeny například hrad Kost, Valdštejn, Prachovské skály                         
a Hruboskalsko, zámek Sychrov, město Jičín ad.
Ještě jednou děkujeme všem partnerům za pomoc při organizaci zmíněného presstripu               
a věříme, že se můžeme do budoucna těšit na nárůst počtu italských turistů v Českém ráji!

Český ráj na titulní stránce italského časopisu 
EV-MAGAZÍN

 Sdružení Český ráj

Žurnalisté zavítali i do Železného 
Brodu, v publikaci se zmínili o místní 
tradici skla a o zajímavé lidové 
architektuře.
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Stavební práce na Greenway Jizera se blíží do finále
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Brody v Brodě 
Máte pěkné fotografie ze 
Železného Brodu? 
Přihlaste je do fotografické 
soutěže Brody v Brodě. 

Přihlášku v kopii posílejte i na adresu 
Informačního a kulturního střediska Železný 
Brod na adresu i.chaloupkova@zelbrod.cz. 
Úspěšné fotografie budou rovněž vystaveny 
na putovní výstavě, na které se budou Brody 
vzájemně představovat.  V Železném Brodě 
bude výstava k vidění hned po výstavě            
v Havlíčkově Brodě, a to v listopadu 2014. 
Vznikne i katalog fotografií.  Vydání katalogu 
finančně podpořilo Město Železný Brod. 

Autorské fotografie Matěje Jelínka
V prostorách Informačního a kulturního 
střediska (v přízemí radnice vedle galerie) 
máte možnost prohlédnout si fotografie 
absolventa SUPŠS Železný Brod, Matěje 
Jelínka (nar. 15. 2. 1993), pro něhož je 
fotografování velkým koníčkem. Prvním 

tematickým okruhem je lom ve Smrčí.           
S focením začal Matěj Jelínek ve třetí třídě. 
Tehdy začal chodit do Domu dětí a mládeže 
na fotografický kroužek, který vedl jeho 
dědeček Josef Jelínek. Láska k fotografování 
mu vydržela dodnes.

Výstavy v galerii v roce 2014
Na kulturní komisi ve středu 5. června 2013 
byly posuzovány žádosti o uspořádání 
výstavy v roce 2014 a sestaven plán výstav. 
Podáno bylo celkem 21 žádostí. Pouze dvěma 
žadatelům  byly s ohledem na obsah výstavy 
doporučeny jiné prostory.  Uspokojit téměř 
všechny žadatele se podařilo i díky roz-
hodnutí kulturní komise uspořádat v galerii 
výstavu s názvem Salon, kde se budou moci 
prezentovat místní a regionální amatérští 
umělci. Výstavu uspořádá ve spolupráci          
s Informačním a kulturním střediskem 
Občanská beseda. Pelmel děl bude určitě 
atraktivním zpestřením výstavního plánu        
v příštím roce. Tradice francouzských 
uměleckých salonů bude ve zpravodaji           
v dostatečném předstihu před termínem 
výstavy osvětlena – a možná tak navnadí        
i další místní tvůrce k tomu, aby svá díla do 
galerie přinesli.

Kalendář na rok 2014
IKS připravuje stolní kalendář s foto-
grafiemi kulturních, sportovních a společen-
ských akcí pro rok 2014. Prosíme proto 
všechny organizátory, kteří mají zájem o pro-
pagaci svých akcí v tomto kalendáři, aby je 
nahlásili do 31. 7. 2013. Uvítáme i fotografie 
v kvalitním rozlišení. Pověřenou osobou je 
paní Alena Malafarinová, redaktorka 
zpravodaje, která zodpoví Vaše dotazy na tel. 
483 333 925, 739 286 786. Informaci o akci     
s fotografiemi zasílejte na e-mail:
zpravodaj@zelbrod.cz.

(ich)
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Nová služba pro veřejnost!
Barevné kopírování a tisk
ceník: A4: 7 Kč / str.,  A3: 14 Kč / str.

Aktuální předprodej vstupenek
 Sedmihorské léto 2013
 5. 10. 2013 od 19 hodin – Tiburtina 

Ensemble a David Dorůžka trio  –  koncert 
v kostele sv. Jakuba Většího v rámci 
mezinárodního hudebního festivalu Lípa 
Musica

Nové materiály 
 sezónní turistické noviny Český ráj 2013 
 noviny Jizerské hory – léto 2013
 leták Výlet za sklem v Železném Brodě 
 leták – image materiál o sklářských 

slavnostech v Železném Brodě a v Jelení 
Hoře 

 nové pohlednice 
 sklářská mapa  
 mapa Vydejte se po stopách Jetíka po 

českých horách   (www.jetik.info)

Koordinační kalendář pro
pořadatele 
Připomínáme všem pořadatelům, že na 
městských stránkách v sekci Informačního       
a kulturního střediska (http://www.zelezny 
brod.cz/cz/obcan/kultura-sport-spolky/ 
informacni-kulturni-stredisko/) naleznou 
celoroční kalendář akcí, který je průběžně 
doplňován. Hlavním účelem tohoto pra-
covního kalendáře je koordinace akcí.  Akci 
stačí nahlásit v kanceláři IKS nebo na 
telefonech: 483 333 948 nebo 483 333 925,    
e-mailu: kultura@zelbrod.cz,

 i.chaloupkova@zelbrod.cz. 

Turistické informační
centrum

Alena Matějková
Turistické informační centrum

(ich)

Sezónní otevírací doba: květen–září: 
po–pá 9–12 a 12.30–17 hodin
so–ne 9–13 hodin
otevřeno bude i ve svátky: 5. a 6. 7. 2013

Ohlédnutí za letošním jarmarkem ve fotografiích

Železnobrodský 
jarmark 2013

foto: P. Červa
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Pátek 12. července od 20 hodin
Vojta Kiďák Tomáško  a Kapelníci 
Koncert folkové legendy ze západních Čech na farní zahradě – areál kostela sv. Jakuba Většího 
v Železném Brodě (Malé náměstí)
vstupné: 60 Kč – prodej vstupenek před akcí

V. K. Tomáško, vlastním jménem Vojtěch Tomáško   
(* 16. 4. 1947  Teplice) je český trampský a folkový 
písničkář z Lokte nad Ohří, zakladatel skupiny 
Roháči a držitel několika Port. V současnosti 
vystupuje sólově nebo s Ríšou Melicharem. Vojta 
Kiďák hraje na kytaru a skládá písničky - o lidech,       
o lásce, o přátelství, o tom, co prožil, co vidí okolo 
sebe. Jsou psány pro ty, kteří dovedou poslouchat 
srdcem. Jsou psány pro Vás. Přijďte na koncert           
a naberte si plnou duši pohody. Vojta Kiďák vydal 
několik CD s autorskými texty, posledním bylo v roce 
2011 CD s názvem „Hádej, kdo tě má rád“.  Zveme     
k příjemnému posezení a zatančení u dobrého jídla       
a pití v krásném prostředí farní zahrady.
Více na www.vktomasko.net

Na podzimní sezónu 2013 připravujeme:

pondělí 23. září
Stefan Canev: Druhá smrt Johanky z Arku 
v zastoupení agentury Golden Archer Productions, s r.o.. 
Divadelní představení. Tragikomické poselství o důstojnosti člověka a neokázalém hrdinství      
v hlavních rolích s Vilmou Cibulkovu a Ladislavem Mrkvičkou.

sobota 5. října
Apokalypsa – Zjevení sv. Jana 
Koncertní program vynikajícího ženského vokálního souboru Tiburtina Ensemble a jazzového 
tria Davida Dorůžky v kostele sv. Jakuba Většího v rámci mezinárodního hudebního festivalu 
Lípa Musica. Koncert finančně podpořilo Město Železný Brod.

pondělí 14. října
Patrik Hartl: Klára a Bára
v podání divadla Studio Dva Praha
Divadelní představení. Radikální komedie o dvou manželských krizích a jednom úmyslně 
založeném požáru v hlavních rolích s Ivanou Chýlkovou a Evou Holubovou.

Kulturní nabídka IKS Železný Brod
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Letní pohádky na Bělišti 

V rámci akce „Aktivní dny v Železném Brodě“

Divadelní představení bude doplněno řemeslnými dílničkami pro děti. Představení jsou 
vhodná pro děti předškolního věku a první stupeň základních škol. Vstupné dobrovolné.

čtvrtek 11. července od 15.30 hodin
Tomáš Kraucher: POHÁDKY ZE MLÝNA

v podání Divadla Pohádka Praha
Pohádková skládanka plná písniček složená ze dvou klasických pohádkových příběhů: 
Strašidelný mlýn – pohádka o strašidlech, která sužovala mlýn, mlynářku i celé okolí          

a o vojákovi, který měl pro strach uděláno 
O lakomé mlynářce – pohádka o tom, kterak chudý pocestný, který „má pod čepicí“,

přelstí lakotnou mlynářku

čtvrtek 25. července od 15.30 hodin
O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE A KRABIČKOVÁ 

POHÁDKA
v podání Malého divadélka Praha

Dvě veselé pohádkové frašky: 
O kohoutkovi a slepičce –  klasická pohádka, kterak se slepička snaží zachránit chamtivého 

kohoutka. 
Krabičková pohádka – jednoduchý příběh napsaný paní učitelkou z mateřské školy,            

ve kterém vystupuje král Krabicius, princezna Krabička, babice Krabice a drak Krabičák.  

čtvrtek 8. srpna od 15.30 hodin
Štěpán Tuček: NA HRADĚ STRAŠÍ

v podání Štěpánova kouzelného divadla Klášterec nad Jizerou
Pohádkový příběh ze starého hradu o princezně Klárce, kterou unese zlý smrťák. Přijďte se 
podívat na pohádku, kde uvidíte zlé bytosti, zažijete strach, smích, lásku a spoustu dalšího 

dobrodružství.

čtvrtek 22. srpna od 15.30 hodin
ČERVENÁ KARKULKA

v podání LS Na židli, Turnov
Pohádka na klasický motiv o holčičce s červeným čepečkem, která jde popřát babičce 
k svátku a čelí nástrahám lstivého vlka. Pohádka s dobrým koncem, o který se ale pan 

myslivec nepostará. 
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Hlavní výtvarný motiv layoutu letošního „Skleněného městečka“ vizuálně propojí všechny 
propagační materiály již VII. ročníku městských slavností sklářského řemesla.
Stmelujícím motivem se stane fotografie Kristiny Hrabětové, na níž je zachycen skleněný 
broušený objekt z produkce DECHEM studia. Početně rozsáhlý objekt pojmenovaný 
„Skleněné městečko“ oslovil organizátory nejenom svým názvem, shodným s pojmenováním 
železnobrodské akce, ale také svou výtvarnou formou a vynikajícím řemeslným provedením. 
Objekt bude veřejně prezentován. 
O autorech objektu:
DECHEM studio bylo založeno v roce 2012 a tvoří jej Michaela Tomišková a Jakub 
Janďourek. Od počátku se zaměřuje na design produktů ze skla s použitím tradičních 
sklářských postupů výroby a dekorování. Jejich tvorba se specializuje na limitované série 
skleněných objektů a svítidel se zvláštním akcentem na příběhy o vzniku, tvaru, materiálu, 
povrchu a účelu. DECHEM studio vypráví příběhy v českém skle!

Layout letošního ročníku Skleněného 
městečka 2013 je na světě

MgA. Martin Hlubuček
zástupce ředitel SUPŠS Železný Brod
hlubucek@supss.cz; tel. 483 346 162
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Otevřeno: 4.–27. května, úterý – neděle 13–16 hod.

Městské muzeum v Železném Brodě

NÁRODOPISNÁ EXPOZICE, BĚLIŠTĚ

Muzejní noc 2012

návštěvní doba v červenci a srpnu pro obě expozice:
út–ne: 9–12 a 13–17 hod.

6. 4.–30. 9. 2013 výstava 

PŘÍRŮSTKY DO SBÍRKY SKLA A BIŽUTERIE ZA ROK 2012
Výběr nejzajímavějších předmětů, které muzeum v loňském roce získalo do sbírky skla            
a bižuterie.

,

25. 6.–15. 9. 2013 výstava

„TOČ SE A VRČ!“
Výstava, která volně naváže na letošní Muzejní 
noc, obohatí v letní sezóně stálou expozici o další 
sbírkové předměty z muzejního depozitáře. 
Seznámí návštěvníky s jednotlivými druhy 
textilních materiálů, zpracováním lnu a vlny, 
předením, tkaním, valchováním a způsoby 
barvení látek. Zaměří se také na lidové zvyky      
a slavnosti spojované s pěstováním a zpraco-
váním lnu a konopí. 

SKLÁŘSKÁ EXPOZICE, NÁMĚSTÍ 3. KVĚTNA

Připravujeme na září: 

Koncert na Bělišti: VLADIMÍR MERTA
sobota 7. září 2013, 19 hodin
Vladimír Merta patří mezi slavné písničkáře éry normalizace. 
Společně s dalšími folkovými zpěváky se stal pro tisíce lidí 
symbolem rezistence vůči komunistickému režimu. 
Je jedním z nejtalentovanějších folkových písničkářů, které tahle 
země porodila. V očích řady lidí geniální a dodnes plně 
nedoceněný umělec, pro kterého vždy byla prvořadá snaha 
předložit posluchači dost náročnou formou svůj pohled na život, 
pro jiné komplikovaná, rozporuplná  a nejednoznačná osobnost. 
V každém případě člověk trpící nepřetržitým tvůrčím neklidem    
a muž mnoha profesí, o němž jeho kolegové a známí prohlašují, 

že byl od Boha obdarován nadáním, aby se mu dařilo téměř cokoliv, na co sáhne. Vladimír 
Merta je nejznámější jako zpěvák, kytarista, skladatel a textař, ale měl ve svém životě co do 
činění i s filmem, televizí, divadlem, fotografováním a v poslední době dokonce                          
i s pedagogickou činností… (úryvek z článku hudebního publicisty Petra Korála); 
www.vladimirmerta.cz. Vstupné 100 Kč (děti 50 Kč). V případě nepříznivého počasí se koncert 
uskuteční v KC Kino v Husově ulici. 
Koncert je pořádán s finančním zajištěním Města Železný Brod. Kateřina Řezníková

Městské muzeum
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Antonín Langhamer

Městská galerie Vlastimila Rady | výstava potrvá do 21. července
Otevírací doba: út–ne 10–12 a 13–16 hod. 

Pozvánka na výstavu autorských fotografií ING. MARTINA K. TÁBORSKÉHO.
Jedná se o klasické černobílé fotografie na ručně zpracovaném bromostříbrném papíru. 
Při zvětšování v temné komoře bylo použito tzv. Sabatierova efektu – pseudosolarizace, 
tedy způsobu jenž je zcela právem řazen mezi krále speciálních fotografických technik.
Výstavu poctivých fotografií doplní sbírka poctivých fotoaparátů, které již desítky let 

spolehlivě sloužily a nadále ještě sloužit budou...
Pokud se chcete na výstavě podílet, půjčte vlastní dobové aparáty (kontakt 739 286 876). 

... pocta panu SABATIEROVI

Městská galerie Vlastimila Rady
25. 7. 2013–18. 8. 2013 (bez vernisáže) 

Otevírací doba: út–ne 10–12 a 13–16 hod.
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Letos si připomínáme sedmdesáté výročí 
vzniku tavené skleněné plastiky, techniky, 
jejímž prostřednictvím ve druhé polovině 20. 
století Železný Brod nejpronikavěji zasáhl do 
osudů ateliérové sklářské tvorby nejen v Česku, 
protože ji nyní využívají sklářští výtvarníci 
téměř na celém světě. Někteří zahraniční 
výtvarníci svěřují realizaci tvůrčích projektů 
zdejším ateliérům. 
Technika vznikla roku 1943 ve figurkářském 
oddělení sklářské školy, které trápil nedostatek 
vhodného skla na výrobu vinutých, foukaných 
a hutních figurek, ale přibývalo pro ni 
nepoužitelných zbytků. Končily by v odpadu, 
ale válečná nouze nutila uvažovat o jejich 
dalším využití. Profesor Jaroslav Brychta          
a jeho spolupracovníci je začali rozemílat, 
znova stavovat v sádrových formičkách            
a přetavené destičky doplňovat u kahanu 
zhotovenými detaily. Zrodily se první skleněné 
reliéfky použitelné jako brože a jiné ozdoby. 
Jejich výroba se technologicky i výtvarně 
rychle zdokonalovala. 
Profesora Brychtu zhodnocování odpadového 
skla zaujalo natolik, že se je rozhodl využívat 
velkoryseji. Slibný vývoj nové techniky byl po 
roce přerušen obsazením školy německým 
wehrmachtem. Bezprostředně po skončení 
války se k nápadu vrátil a v roce 1946 přizval ke 
spolupráci dceru Jaroslavu. Vytvořila několik 
nevelkých, ale půvabných barevných reliéfů     
a váziček s figurálními motivy a roku 1947, již 
na Akademii výtvarných umění v ateliéru 
profesora Jana Laudy, vymodelovala a jako 
klauzurní práci z čirého skla ve formách utavila 
triptych Ruce sklářů. 
Profesor Brychta vyvíjel novou techniku ve 
škole, ale když se stal roku 1948 jejím 
ředitelem, měl na ni málo času. Přiměl 
profesora Jana Černého, aby se jí věnoval         
v oddělení broušení skla. V polovině 50. let 
vzniklo ve škole oddělení tavené skleněné 
plastiky. Existovalo do roku 1961. 
V národním podniku Železnobrodské sklo 
vzniklo roku 1950 technicko-výtvarné 
středisko, v němž byla po absolvování pražské 
Akademie zaměstnána také Jaroslava
Brychtová. Zaměřila se na tavenou skleněnou 
plastiku. V polovině 50. let začala na vývoji  

Výstava 70 let tavené skleněné plastiky 
nové techniky a jejím využití zejména               
v architektuře spolupracovat se Stanislavem 
Libenským, který se stal ředitelem sklářské 
školy. Jednu z prvních společných prací – 
„Misku s dívčí hlavou”, vystavili ještě bez 
většího ohlasu na XI. trienále v Miláně. O rok 
později na Světové výstavě EXPO 58 již ale 
Brychtová získala s Igorem Korčákem              
a S. Libenským Velké ceny za touto technikou 
realizovaná a v Bruselu vystavená díla. 
V 60. letech začalo období rozkvětu tavené 
skleněné plastiky a jejího ovlivňování ateli-
érové sklářské tvorby. 
Výstava k 70. výročí tavené skleněné plastiky 
bude od 22. srpna do konce září 2013 
nainstalována v Městské galerii Vlastimila 
Rady na radnici a v Muzeu skla na Poříčí, v bu-
dově bývalého ředitelství Železnobrodského 
skla. Uspořádá ji Informační a kulturní 
středisko Železný Brod a Městské muzeum        
v Železném Brodě pod záštitou starosty města 
André Jakubičky a Ing. Evy Bartoňové               
z MŠMT. 
Pořadatelé výstavy vyzvali k účasti výtvarníky, 
kteří zahájili cestu za sklem na sklářské škole 
jako studenti, nebo na ní působí jako profesoři. 
V části věnované její současnosti počítají s asi 
třiceti autory, například s Janem Exnarem, 
Stanislavou Grebeníčkovou, Milanem Han-
dlem, Ivanou Houserovou, Martinem Hlu-
bučkem, Martou Havlíčkovou, Zuzanou 
Kynčlovou, Zdeňkem Lhotským, Ladislavem 
Olivou st. a Ladislavem Olivou ml., Rony 
Pleslem, Oldřichem Plívou, Vladimírem 
Procházkou, Annou Polanskou, Jaromírem 
Rybákem, Gizelou Šabókovou, Markétou 
Šílenou, Pavlem Trnkou, Alešem Vašíčkem, 
Peterem Mandlem a dalšími. Díla průkopníků 
tavené skleněné plastiky Jaroslavy Brychtové    
a Stanislava Libenského si návštěvníci 
nepřipomenou jen na výstavě v Železném 
Brodě, ale také v expozici Městského muzea     
v Železném Brodě a v Galerii S. Libenského      
a J. Brychtové na Poříčí. 
Ve dnech 14. a 15. září, kdy se bude konat VII. 
ročník Skleněného městečka, bude přístupná 
také expozice tavených skleněných plastik        
z pelechovského studia Zdeňka Lhotského na 
Chlístově. Antonín Langhamer
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Pozvánka místní skupiny České 
křesťanské akademie – Český ráj:

Martin Tomešek

POZVÁNKA NA SVATOJAKUBSKOU POUŤ
Srdečně zveme na svatojakubskou pouť v neděli 28. července 2013 v Želez-
ném Brodě. V 11 hodin začíná mše svatá v kostele sv. Jakuba Většího, kterou 
bude sloužit P. Milan Hudaček, SJ z Bratislavy. Po bohoslužbě připraví farníci 

pro poutníky občerstvení. Pro děti budou připraveny hry v areálu kostela.
Pan Milan Hudaček měl před časem přednášku v rámci ČKA, a proto bychom jeho návštěvu  
rádi spojili s další přednáškou a besedou s ním. Domluvili jsme setkání na faře v sobotu                
27. července 2013 v 19 hod., kde by pohovořil na téma: Jezuiti a jejich nová služba ekologii. 
Těšíme se na bohatou účast a přejeme všem krásné léto a odpočinkovou dovolenou nebo 
prázdniny.

TANEČNÍ A SWINGOVÝ ORCHESTR  (ZUŠ Železný Brod)
BIG BAND     (swing Železný Brod)
VOLIÉRA     (rock Železný Brod)
TĚSNĚ VEDLE    (pop-rock Jirkov)
SOUMRAK     (big beat Jilemnice)
EXIL 51    (alternative pop-rock Liberec)
THE SCOFFERS    (post-grunge Liberec)
FUNK CORPORATION   (funky Turnov)
RED GUITARS     (rock Pardubice)

AC/DC     (revival Ostrava)
ROUDEN BAND    (rock Český ráj)

V průběhu všemožná překvapení a ohňostroj asi taky!

24.8 2013 od 14 hod. HUDEBNÍ LOUČENÍ S LÉTEM V KLOKOČÍ 

OBECNÍ ÚŘAD A SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ   K  L  O  K  O  Č  Í

VÁS ZVE NA

KLOKOČSKÝ HUDEBNÍ 
FESTIVAL

 v sobotu  13. 7. 2013 od 12–4 hod.

MÍSTO: KLOKOČÍ „NA NÁVSI“
OBČERSTVENÍ všeho druhu ZAJIŠTĚNO

  Vstupné dobrovolné
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Husův den 2013
Na neděli 7. července připravuje Ochranovský sbor při 
ČCE (Jednota bratrská) v Železném Brodě Husův den.

Dopolední shromáždění začíná v 9.30 hodin, stále je 
přístupná i výstavka z Noci kostelů k 400. výročí 
posledního vydání Bible kralické v Kralicích n. Oslavou 
v r. 1613 a malá výstavka Hesel Jednoty bratrské.
Odpolední shromáždění na Kalichu u Besedic začíná 
v 15 hodin.

Srdečně Vás zveme na tato setkání. Doufáme, že se nám v letošním deštivém období voda    
z oblaků vyhne. Pokud by však silně pršelo, bude i odpolední shromáždění pod střechou      
v  Železném Brodě ve velké modlitebně Ochranovského sboru na Brodci.

Jiří Polma

Loučení s létem v Horské Kamenici
 Sobota  31. srpna 2013 od 14.00 hod.

na hřišti u hasičské zbrojnice

K poslechu a tanci zahrají  KAPELNÍCI
+  doplňkový program

Občerstvení: Vepřová pečeně na grilu,      
grilované uzenky, plzeňské

          pivo, moravská slivovice, zákusky ...
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Mariánské LázněMariánské Lázně

Pokud oslavíte narozeniny v měsíci červenci nebo srpnu    
a nepřejete si být zveřejněni v dalším vydání Železno-
brodského zpravodaje nebo si nepřejete uveřejňovat svůj 
věk a chcete být zveřejněni bez udání věku, můžete  zavolat 
do redakce na tel. č.: 483 333 925, mobil: 739 286 876 
nebo napsat na e-mail: zpravodaj@zelbrod.cz, a to 
nejpozději do 17. srpna 2013.

Blahopřejeme jubilantům
V měsíci červnu 2013 oslavili významné 
životní  jubileum  tito naši spoluobčané.
Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, 

štěstí a spokojenosti.

70 let
Zdenka Kyselová
Luděk Lubas
Danuška Šrejmová

75 let 
Soňa Bernardová

80 let 
Jiřina Vokurková
Jaroslava Šilhánová

81 let
Věra Šilhánová 

82 let 
Marie Salabová 

83 let 
Věra Vosáhlová 
Lidmila Škorpilová
Magdalena Hrebenárová 
Zdeňka Kunstová  

84 let 
Hana Hlubučková 
Alena Škorpilová

  85 let 
Zdenka Šefrová 

86 let
Jarmila Boudová
Josefa Šimerková  
Zdeňka Kynčlová 
Libuše Strnadová 

Jiří Hlubuček 

87 let 
Věra Kosová 

 
88 let 

Ludmila Štekrová 
 

89 let 
Ludmila Bělohlávková 

91 let 
Běla Těhníková 

Maruška Sochorová
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Vítání občánků

sl. Hušková a p. Petrov s dcerou Marií
manželé Vojtkovi s dcerou Magdalénou
sl. Cincibusová a p. Kočí se synem Jonášem      
sl. Časárová a p. Pelikán se synem Ryanem
sl. Mirgová a p. Mitáč se synem Štefanem
manželé Bursovi s dcerou Terezou 
manželé Zdobínských s dcerou Anetou
sl. Holubová a p. Samko se synem Petrem
manželé Podroužkovi s dcerou Danielou
manželé Heřmanovi s dcerou Ellou
sl. Šilhánová a p. Musil se synem Šimonem      
sl. Nováková se synem Janem

11. června 2013 se dostavili  k slavnostnímu vítání dětí do života a k podepsání do 
pamětního listu zdejšího městského úřadu:

sl. Laurynová a p. Žanta s dcerou Johanou
sl. Vaňátková a p. Nágl se synem Tobiasem

sl. Sionová a p. Svoboda se synem Jiřím
sl. Hušková a p. Polánka s dcerou Vendulou

manželé Trčkovi se synem Martinem
sl. Konfrštová a p. Barvínek s dcerou Kateřinou

manželé Mikyškovi se synem Lukášem
sl. Jakimičová a p. Chmelík s dcerou Anežkou

 manželé Hlubučkovi s dcerou Julií
sl. Nechanická a p. Časár se synem Janem
sl. Hradílková a p. Tomeš s dcerou Terezou

sl. Kovářová a p. Motejlek s dcerou Anežkou

Foto: Petr Červa
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Zdeňka Hásková 106 let, Kanada

Sedím tu u psacího stolu a hlavou se mi honí 
všechny vzpomínky. Vše mi běží před 
očima, tolik jsem zažila, viděla, přežila 
tragédie, nehody, ale i veselé nádherné 
zážitky, 1906–2013 to je mnoho let. Víte, 
stáří ba prastáří je dost divná doba! Na jedné 
straně žiji, myslím a cítím a na druhé straně 
jsem jaksi tupá osoba! Ale budu se snažit jen 
trochu vše dát na papír. Je to opravdu 
zajímavé, že tak malé město, jako je 
Železný Brod, je tak jedinečné.
V Brodě žily švadleny; Lída Řídilová, sl. 
Pirochová, Vlasta Poráková a Herma 
Bílková (Vitáková) z Betléma. 
Advokáti; př. Harapát Jindra, Kočí a Páv.      
Páv měl dceru Máničku, která se vdávala           
v kostele na Malém náměstí, to byla velká 
událost, kočáry a květiny. Pokračujeme na 
Velkém náměstí! Bertík Daníček, drogerie,  
vedle byla soudní budova, pak chlapecká 
škola, Helenka Šilhánová – školní potřeby, 
Hotel u Slunce Rezlerovi, Hádek, přes ulici 
Hostinec a uzenářství Matěcha, holič Klaus, 
slečny Fesínské, Kratochvíl, Fanda pro-
dával zeleninu u radnice, Fišerovi žele-
zářství, uzenářství Tůma, Arthur Melnik, 
Mašek hodinář.
Významní lidé chlapecké školy: ředitel 
Vihan, ředitel Kopřiva, Dr. advokát 
Harapát, učitelka Božena Malinová, učitel 
Kříž a můj otec soudce, pianista a milovník 
přírody, přednášel o hudbě, o Mozartovi, 
Beethovenu, Dvořákovi a Smetanovi.
V době, kdy otec studoval v Praze práva, 
Dvořák nacvičoval v Národním divadle 
Rusalku, otec tam nadšeně poslouchal, 
Dvořák ho viděl a pozval na čaj.
Hofman, Suk, Nedbal, přijeli do Žel. Brodu      
a hráli s mým otcem na piáno, Vlastimil 
Rada jim obracel listy. 
Když jsem byla malá holka bydleli jsme       
v prvním poschodí u Hotelu Folkert. Dole 
bydlela paní vdova Sochorová se synem 

 

Vzpomínky na moji 
rodnou vlast

Františkem – učitelem, historikem. Matka 
prodávala boty. Vedle bydlel Slávek Vipler, 
také s matkou vdovou a sestrou Květou. 
Slávek třískal do piána od rána do večera          
a pokukoval, co tomu říká pan soudce Vlček, 
který také hrál na piano. Ovšem Vipler se stal 
slavným!!!
Ve dvoře bydlela učitelka paní Zdenka 
Šollova se synem Jirkou. Na zámostí bydleli 
různí lidé. Fišerovi, dcera Fíša učila 
francouzštinu, Brychta sochař, profesor s paní 
Ančou, Litochlebovi – drogerie, bohatí lidé, 
vlastnili pozemky. 
Zákostelí: cesta na Riegrovku byla nahoru ke 
zvonici, pak dolů k domu Dědečkových, 
Musílkových a dál Hádkovi u převozu. 
Převážela paní Hádková, moc zdeformovaná 
revmatismem nebo její krásná dcera Jarmilka, 
pak cementárna na druhém břehu Jizery. Tam 
jsme se chodívali koupat a převlékat ve 
vrbičkách a slunit na louce a pak už vápenka, 
kde se pálilo vápno. 

Milá paní Zdeňko, děkujeme za krásné 
vzpomínky, které zpestřují náš zpravodaj. 
Letos v srpnu oslavíte 107 narozeniny. 
Věříme, že se jich dožijete ve zdraví a na-
dále budete posílat dopisy, ze kterých je 
cítit vaše láska  k rodné vlasti!

Zdeňka Hásková
Kanada
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Po třech kapitolách, věnovaných přírodním 
jevům, bych se nyní v dalších pokračováních 
„Střípků“ ráda věnovala tématu nazvanému 
LIDÉ. Dozvíte se v něm, čím se živili naši 
předkové, jak se bavili ve volném čase, jaké 
souvislosti nám naznačují jejich příjmení         
a mnoho dalšího.
Kdy vzniklo naše město, není známo. První 
písemná zmínka o něm pochází z církevního 
popisu příjmů pražské diecéze, který dal 
pořídit arcibiskup Arnošt z Pardubic v letech 
1344 – 1350. Ze zápisu se dovídáme jen fakt, 
že v Brodě už tehdy byl kostel s farou. Jak 
dlouho již tehdy osada či městečko existovaly, 
se můžeme jenom domnívat. 
Ovšem z jeho jména Brod a z faktu, že leželo 
při křižovatce důležitých obchodních stezek, 
se dá logicky vyvodit mnoho: Dávní kupci 
procházející či projíždějící naším městem 
určitě museli často čekat, až bude možné 
přebrodit Jizeru a jet dál. A protože stezky 
vedly do prudkého kopce (například dnešní 
cestou z Malého náměstí na Hrubou Horku 
podél hřbitova), obchodníci potřebovali 
takzvanou přípřež – zapůjčení koní či volů, 
připřáhnutých k vozu a díky této pomoci mohl 
vyjet jejich náklad z hlubokého údolí nahoru. 
Pozůstatkem těchto prvních „povolání“ se zdá 
být dodnes poměrně vysoký výskyt příjmení 
typu Koňák či Vozka.
Je pravděpodobné, že první obydlí někdejších 
Broďáků byla soustředěna v místech dneš-
ního Malého náměstí blízko brodu přes Jizeru 
a naši dávní předkové poskytovali příchozím 
dočasné přístřeší a související služby.             
Z řemesel zde muselo být jedno z prvních 
kovářství a kolářství, které nabízely projíždě-
jícím potřebné opravy, aby mohli pokračovat 
v cestě.
Oblast dnešního Malého náměstí pak i nadále 
zůstala spíše bydlištěm drobných řemeslníků 
a zámožnější sedláci si stavěli své grunty 
zejména v oblasti dnešního náměstí 3. května.
Nesmíme zapomínat, že vedle řemesel zde 
bylo od nepaměti převládajícím způsobem 
obživy zemědělství. Nejen sedláci, ale            
i řemeslníci a chalupníci využívali během 

prošlých staletí každý kousek půdy k vy-
pěstování základních potravin a každičký trs 
trávy byl pečlivě posekán a zkrmen domácím 
zvířectvem. Toto se začalo výrazně měnit až v 
19. století, kdy v našem městě vznikly první 
továrny, a tak část zdejších obyvatel našla 
celou obživu v dělnické práci. 
Ale vraťme se k našim dávným předkům, 
které živilo zemědělství. Podnebí našeho 
kraje jim neumožňovalo výrazně zbohatnout, 
nicméně písemné zmínky nám dávají obrázek 
o jejich majetcích: Jeden z prvních ucele-
nějších záznamů o našem městě pochází          
z roku 1608. Tehdy dává majitel panství Karel 
z Vartenberka pořídit podrobný popis svého 
majetku, tzv. Urbář vartenberský. V soupisu 
celého panství, dokončeném v roce 1611, jsou 
již dost podrobné údaje:  Tehdy bylo v Brodě 
sepsáno celkem 21 majitelů gruntu, tedy 
majitelů většího množství půdy, a 7 chalu-
pníků. Podle povinností k vrchnosti byl tehdy 
nejzámožnějším Matěj Havrda, vlastnící půl 
lánu. 
Z gruntovních knih z období po třicetileté 
válce se dozvídáme další jména tehdejších 
majitelů gruntů soustředěných kolem 
dnešního náměstí 3. května a nynější Husovy 
ulice: např. Jan Kozel, Jiří Václavů, Václav 
Hrubeš, Václav Kunc, Jan Vodvářka, Jiří 
Daníček, Matěj Mazanec a hned několik 
nositelů jména Hlubuček. Toto jméno se 
objevuje v písemnostech poprvé v roce 1648, 
ale z dalších záznamů z let 1651 a 1654 je 
zřejmé, že celý rozvětvený rod Hlubučků byl 
v té době na tehdejší poměry zámožný, a Jan 
Hlubuček byl dokonce rychtářem. Je zazna-
menáno, že vlastnil 21 korců polí, 2 potahy,      
5 krav a jednu jalovici. 
Musíme počítat s tím, že používání příjmení 
nebylo v té době ještě zcela ustálené tak, jak je 
systém příjmení pojímán dnes. Avšak myslím, 
že pro mnoho Broďáků může být zajímavé 
zjištění, že jejich jméno se zde vyskytuje 
prokazatelně  již po několik století.

Zdroj: František Sochor: Železnobrodské letopisy 
(vydáno r. 1971), zpracovala Alena Kortanová
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Sklářský výtvarník Ladislav Oliva 
osmdesátiletý

Sklářský výtvarník Ladislav Oliva oslaví         
v srpnu osmdesáté narozeniny. 
V Železném Brodě se nenarodil, ale přes 
dvacet let na sklářské škole vedl brusičské 
oddělení. Přes čtyřicet let tady žije. Máme 
dobrý důvod si jeho životní a umělecký příběh 
připomenout.
Narodil se 21. srpna 1933 v Chudeřicích, v letech 
1948–1951 studoval na Odborné sklářské
škole v Kamenickém Šenově a potom v letech 
1951–1957 na Vysoké škole umělecko-
průmyslové v Praze. V Kamenickém Šenově 
navštěvoval oddělení malby na skle, ale 
poznával také broušení a rytí, takže, když se 
měl později vypořádat s broušeným,                
a několikrát také s rytým sklem jako 
výtvarník, nebyl překvapen. Příležitostně se 
věnoval  malbě na skle .  Na pražské 
uměleckoprůmyslové škole v ateliéru 
profesora Josefa Kaplického se snažil 
obsáhnout celou sklářskou problematiku,        
a proto, když si mohl v polovině 50. let            
v Železném Brodě vyzkoušet i tavenou 
skleněnou plastiku, nezaváhal.  
Po absolvování uměleckoprůmyslové školy 
byl v letech 1957–1964 výtvarníkem 
technicko-výtvarného střediska Borského 
skla v Novém Boru. Navrhoval reliéfně 
pískované a broušené sklo, a protože odmítal 
zůstat jen u tradičních postupů, dostal se až na 
hranici jeho možností. Talíř, který jako 
předlohu pro broušení vymodeloval, a později 
provedl jako tavenou plastiku, nezapadl. 
Na přelomu 50. a 60. let se hledalo výtvarné 
oživení pro stagnující výrobu lisovaného skla.    
S novými možnostmi pro sodnodraselné sklo 
přišli na VŠUP studenti z ateliéru profesora 
Karla Štipla a doc. Václava Plátka, pro 
lisovaný olovnatý křišťál zdál se být 
nejlepším řešením talíř Olivy.
Se Sklárnami Bohemia v Poděbradech začal
spolupracovat externě, a protože výsledky 
byly nadějné, roku 1964 se stal jejich
zaměstnancem. Jeho první lisované žardi-  

niéry, vázy a talíře byly oceňovány v sou-
těžích o vynikající výrobek a obdivovány na 
výstavách. Vznikla kategorie ušlechtilého 
olovolisu. Brzy se ale ukázalo, že okouzlení 
novými výrobky je předčasné. Byly náročné 
na čistou sklovinu, nedařilo se je proto 
vyrábět v požadovaném množství a kvalitě. 
Podnik od nich upustil. 
Oliva konvenční olovolis navrhovat nechtěl. 
Měl zkušenosti téměř se všemi v ruční 
sklářské výrobě používanými technikami       
a rád bych jich někde využil. O potřebnosti 
dalšího zkvalitňování ruční výroby nepo-
chyboval. Při spolupráci s Ústavem bytové      
a oděvní kultury získal přehled také                 
o začínající automatizované výrobě nápojo-
vého skla. Chtěl se o své znalosti i názory na 
sklo s „někým" rozdělit. V polovině 60. let si    
v kamenickošenovské sklářské škole ověřil 
předpoklady pro pedagogickou práci. Ve 
sklářském školství viděl další příležitost.        
V roce 1969 proto odešel z Poděbrad a stal se 
výtvarníkem na Střední uměleckoprůmyslové 
škole sklářské v Železném Brodě. Přišel          
v době nepříznivé pro něj a všechny, kteří 
chtěli prosazovat nové tendence ve výchově. 
V srpnu 1968 nás obsadila vojska Varšavské 
smlouvy. V roce 1969 začala tzv. normalizace.  
„Tuhý normalizační proces s přispěním 
zvláště k tomu nadaných jedinců vytvořil 
atmosféru nedůvěry, zákazů, příkazů               
a postihování nejen ve vztahu ke studentům, 
ale především ve vztahu k vyučujícím             
a ostatním zaměstnancům.” Jako učitel-
výtvarník v oddělení broušení skla přesto 
měl se žáky výborné výsledky. Ve škole 
skončilo období výtvarného vývoje brou-
šeného skla s odchodem ředitele arch. Aloise 
Meteláka koncem 40. let. Kvalitní broušené 
sklo sice stále vznikalo, ale chyběla mu 
koncepce. Dal mu ji a dvacet let rozvíjel. 
Školní organizace KSČ mu vytýkala, že 
„narušuje cílevědomou práci školy ovliv-
ňováním některých členů pedagogického   
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sboru v nesprávném směru a rozbíjením 
jednoty pedagogického sboru brzdí úsilí za 
splnění úkolů XIV. sjezdu KSČ i usnesení ÚV 
KSČ o ideologické práci, takže jeho setrvání 
ve škole není za této situace žádoucí...” Přesto 
zůstal.
Externě spolupracoval s Ústavem bytové            
a oděvní kultury v Praze, Výzkumným 
ústavem užitkového skla a Crystalexem          
v Novém Boru. Zajímavé tvary (láhve) 
navrhnul pro Železnobrodské sklo, ale jejich 
ve výrobě barevně zjednodušená verze se na 
trhu neuplatnila. Úspěšné byly kolekce 
dekorativních předmětů navržené pro 
malosériovou výrobu hutního skla ve Sklárně 
ÚUŘ ve Škrdlovicích. 
Koncem 80. let absolvoval Vysokou školu 
uměleckoprůmyslovou jeho syn Ladislav 
Oliva ml. a stal se výtvarníkem v Harrachově. 
Oliva st. tam vytvořil do písku lité kruhové 
objekty z křišťálového skla. Začal hledat 
uplatnění v ateliérové sklářské tvorbě. 
Roku 1991 odešel ze školy v Železném Brodě

       
Antonín Langhamer

a tři roky učil v Kamenickém Šenově.  Zkuše-
nostmi pedagoga a výtvarníka tam dlouho-
době poznamenal oddělení broušení skla. 
V 90. letech začal v autorské tvorbě využívat 
tavenou skleněnou plastiku. Navázal na své 
dřívější pokusy s ní. Z nich nejpozoruhodnější 
byla čtyřmetrová vitráž pro náš pavilón na 
Světové výstavě v Montrealu z roku 1967. 
Nerealizoval ji tenkrát v Železnobrodském 
skle přesto, že mělo na tuto techniku nevy-
hlášený monopol, ale v kamenickošenovském 
Severoskle.
Vždy nějak vystupoval z řady, aniž by na sebe 
chtěl upozorňovat. A dodnes z ní vystupuje 
tím, jaké úkoly si dává figurální tvorbou ve 
skle. Vytvořil Motýly, Fosilní ryby, Můry, 
Charóna, Kněžnu Libuši, komorní Portrét 
dcery Evy a rozměrný portrét Antonína 
Dvořáka, potom Rodinný triptych – busty 
děda Jana Olivy, otce a matky. Prohlédnout si 
je lze od 22. srpna na výstavě k 70. výročí 
tavené skleněné plastiky v Železném Brodě.

Ladislav Oliva, 
Portrét dědy Jana Olivy, 2007, tavená skleněná plastika

Ladislav Oliva, Váza malovaná žlutou lazurou, 
počátek 60. let, Borské sklo Nový Bor
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Úplně čerstvým a veskrze neobvyklým a roz-
měrným přírůstkem do muzejních sbírek se     
v letošním roce stal dřevěný kajak zvaný        
„Nedomlelák“. Kajak pochází, jak je z jeho 
názvu patrné, z dílny železnobrodského 
truhláře Josefa Nedomlela a byl vyroben 
zhruba v 50. letech 20. století. Výroba kajaků 
nepatřila do běžného výrobního sortimentu 
truhlářů, ale Nedomlel, jehož dílna sídlila        
v Jirchářské ulici čp 60, byl výrobcem vícero 
druhů sportovního náčiní, například sáněk       
a lyží, které máme také v muzejních sbírkách. 
Kostra a spodní část kajaku je vyrobena ze 
dřeva, vrchní část je potažena plátnem, a celá 
loď je natřena barvou. Kajak dosahuje 
úctyhodné délky 420cm. 
Původní majitel plavidla pan Bohuslav 
Kacálek byl členem železnobrodského 
kajakářského oddílu, v němž byly kajaky 
„Nedomleláky“ téměř povinnou výbavou. 

Z muzejního depozitáře

(ph)

Kajak železnobrodského truhláře Nedomlela

(ph)

Tábor lidu na Kalichu se pořádá v neděli        
9. července o 11 hodině dopoledne. Promluví 
oblíbený řečník redaktor a předseda „Sdru-
žení přátel pro duchovní a mravní obrodu 
národa v Železném Brodě” Jan Křivka             
z Chrudimi a Bohuš Novák z Vysokého, na 
théma: „Náboženství a světová krise”.
V případě krajně nepříznivého počasí odkládá 
se tábor lidu o týden později. Nenechte si ujít 
tuto příležitost, slyšeti význačné duchovní 
pracovníky. Očekává se mimořádná účast        
z širokého kraje.

Výstava bezmotorového letadla v Žel. 
Brodě. Skupina Masarykovy letecké ligy         
v Žel. Brodě zvyšuje činnost a zavádí v náš 
kraj nejkrásnější sport, jímž jest bezmotorové 
létání, či plachtění, jež v našem kraji jest 
vzácností. Bezmotorové letadlo (kluzák) bylo 
postaveno přičiněním tří členů zdejší M. L. L., 
kteří této práci věnovali zcela bezplatně svůj 
čas po více než půl roku. Jsou to studující 
průmyslové školy Frant. Kvíčala, Jaroslav    

Stalo se před 80. lety
Kotrba a Alois Vokoun, všichni ze Žel. Brodu . 
Bylo nutno zdolati nemalé potíže konstruk-
tivní. Také opatřování specielního leteckého 
materiálu působilo velké nesnáze. Celé 
letadlo stavělo se v místnostech sklářské 
školy, jejíž ředitel p. arch. Metelák vyšel 
skupině s nevšední ochotou vstříct. V těchto  
dnech byla uspořádána výstava tohoto 
bezmotorového letadla v sále radnice v Žel. 
Brodě, kterou městská rada se skutečným 
porozuměním pro význam tohoto sportu 
zdarma propůjčila. Vystavené bezmotorové 
letadlo plachtové má rozpětí 11 m. Na výstavě 
lze shlédnouti také celou konstrukci bezmo-
torového letadla (kostra bez plátěného 
potahu), postup stavby, detailní plány atd. 
Výstava je doplněná leteckými snímky, 
ilustracemi a odbornými leteckými časopisy. 
Letadlo bude v nejbližší době odborníky 
zalétáno. Výstava jest otevřena každodenně 
od 8–12 a od 13–18 hod. v sále radnice v Žel. 
Brodě a potrvá do 27. srpna t. r. 

Pojizerské listy 1933,
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4. Kapitola 
UMĚLECKO-PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA 
Stát se malířem, to byl vždy můj sen. I když 
vše vlastně začalo poznáváním hlíny. 
Výtvarnou skupinu z mých kamarádů, kterou 
jsme založili v průběhu našeho učebního 
období, napadlo pokusit se o přijímací 
zkoušky na uměleckou průmyslovou školu do 
Zlína, později přejmenovaného Gottwaldova, 
dnes opět Zlína. Převážná většina mých 
kamarádů byla z Moravy, takže se vraceli 
domů, do své Moravěnky. 
Jak jsme měli rádi národní písně, tak se k tomu 
vázal zájem o lidové zvyky. To byly kroje, 
překrásné studie od Josefa Mánesa (Verona 
Čudová a Jan Postava z Bílovic na Moravě)      
a pod. Chtěl jsem to všechno poznat na vlastní 
kůži a tak s výučním listem a se svými 
kamarády (bylo nás pět) jsem odcestoval        
k přijímacím zkouškám do Zlína. Světe, div 
se, všichni jsme byli přijati. Naší výhodou 
byla naše tříletá praxe a výuční list. Dnes vím, 
že v současné době by mělo být pro uchazeče 
na střední umělecké školy povinností být 
vyučen. 
Jižní Morava, Uherské Hradiště, Strážnice, 
Buchlovice s hradem Buchlovem, to vše 
protkáno řekou Moravou. V té době se ještě 
vyskytovaly kroje, hlavně pracovní. Na 
svátek panny Marie ve Strážnici ony 
slavnostní kroje jakoby ožily díla bratří 
Franty a Joži Úprků. Kraj zpěvný, plný slunce 
a vinné révy. Inspirativní zážitky, cimbálová 
muzika a hlavně dobří lidé. Z této doby vznikl 
pozdější reliéf "Vinobraní". Poznal jsem         
v dědině Domaníně, podle níž má slavná 
pěvkyně N.D., paní Domanínská, svůj 
pseudonym, pravé hody (v Čechách 
posvícení). Při takové události konala se 
svatba za účasti celé vesnice. Ženich               
s nevěstou (stárek a stárková, ti byli do této 
funkce podle zvyklostí zvoleni) hostili koláči 
a především dobrým vínem chasu. Vše se 
odehrávalo velice slavnostně a v krojích. Dále 
se vždy jednou v roce konaly "Strážnické 
slavnosti" za účasti mnoha pozvaných 
krojovaných skupin z Horňácka, Dolňácka, 

OHLÉDNUTÍ – Miroslav Hracha
Podluží, z Hané, ale i ze zahraničí. Byl to 
hymnus Moravy. Vzpomínám na pana 
Heřmana Lansfelda ze Strážnice. Ve své 
keramické dílně vítal návštěvu hrou na 
heligonku a vždy zajímavým vyprávěním. 
Nemohu zapomenout na slavného primáše 
cimbálové muziky, Slávka Volavého a v ne-
poslední řadě na svého přítele, dnes velmi 
známého sochaře Mirka Hudečka, rodáka ze 
Strážnice. Ale naším hlavním posláním bylo 
dobře studovat a hodně se naučit. Škola ve 
Zlíně byla přestěhována do Uherského 
Hradiště. Stalo se tak rozhodnutím tehdy 
úřadujícího policejního komisaře Kopřivy. 
Zlínská škola, založená panem Baťou, stála 
na nejvyšším bodě města, takže ze strategic-
kých důvodů vyhovovala policejním záj-
mům. 
Pokud vás tato kapitola zaujala, můžete si jí 
dočíst na https://www.sites.google.com 
/site/ohlednuti/home/4-kapitola

 
Ak. mal. Miroslav Hracha
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Hotel Cristal
Přiznám se, když jsem poprvé vstoupil 
samostatně do podzemí, měl jsem strach, 
jestli se ještě z něj nějak dostanu. Chodbičky, 
dveře a různé komůrky, samý roh a zákoutí, 
zdi plné potrubí a nepřeberné množství 
kohoutů. To byly jednotlivé uzávěry stou-
paček vody a topení, odpady a kdoví co ještě. 
Ty kohouty byly ve stavu, kdy každý pokus      
o jejich použití hrozil katastrofou. Mazadlo      
a drátěný kartáč odhalil jejich krásné mosazné 
tělo, ale stejně se k nim muselo přistupovat      
s pokorou. Bohužel, pouze u některých se 
zachovaly štítky s označením, kam který 
kohout tu vodu pouští. Protože se při různých 
rekonstrukcích nedělaly žádné záznamy            
o úpravách, nebylo původní schéma rozvodů 
důvěryhodné. 
To, že je hotel postaven v obrovské vaně, se 
ukázalo při poslední povodni. Přečerpávací 
jímka pro zázemí vinárny již byla plná a voda 
stoupala a zaplavovala chodby, vinárna byla   
v pohodě. Po nějakém čase se na zdi asi tak 
něco přes metr vysoko začaly dělat mokré 
fleky. Pak se vodička začala řinout a cákat        
a doplnila vodu z jímek a dešťových kanálů. 
Tak Jizera navštívila hotel a vinárnu. Po jejím 
odchodu zůstal krásně zvlněný parket a plo-
voucí koberce. Tak nastal čas k modernizaci 
celého prostoru vinárny a za začala fungovat 

Stavba hotelu Cristal, foto poskytl F. Soldát

Mirek Herout

Železnobrodské náměstí má tři výrazné 
budovy. Mohutná stavba radnice, budova 
spořitelny s vestavěnou dřevěnicí a hotel 
Cristal. U toho zůstanu. Svého času jsem byl 
zaměstnán v tomto hotelu a protože jsem 
zvědavý, začal jsem prozkoumávat stavbu 
jako takovou. Kdysi jsem slyšel zvěst              
o trezoru v podzemí hotelu. Najednou jsem 
měl možnost se v tom podzemí pohybovat        
a dokonce jsem měl v rukou všechny klíče, 
včetně oněch trezorových.
Sada klíčů, dlouhých skoro třicet centimetrů    
a ke každému jeden skříňový. Tato šestice 
byla doplněna ještě klasickým klíčem typu 
FAB. Tak klíče jsou jasné a teď ještě popis 
vlastního trezoru. Vinárna, která v poslední 
době několikrát změnila jméno, má v zázemí  
chodbu na jejímž konci je stěna obložená 
mramorem a v ní dveře ovládané kormi-
delním kolem. Trojice záklopek na skříňový 
klíček kryje vlastní zámek pro dvoukřídlý 
dlouhý klíč. To vše třikrát. Otočení kormi-
dlem a odsunutí zábrany a jste v onom trezoru. 
To ale není jediný vstup. Ještě noční skluz       
z chodníku, pro podání tržby v době, když 
není pokladník ve službě. Tam se ale žádný 
zloděj neprotáhne.
Tím ale není vyčerpáno celé podzemí.  
Kotelna předělaná na plyn s bezvadně 
fungující automatikou vytápění jednotlivých 
částí budovy, to není nic zajímavého.
Zajímavější jsou ale trosky starého vytápění    
a klimatizace. Celá budova byla vytápěna 
klasickými radiátory a klimatizační sou-
stavou v moderním stylu. S takovou kli-
matizací jsem se sešel při stavbách lakoven 
velkých podniků. Tady byl použit tento 
způsob již před šedesáti roky.  Do komor se 
ventilátory vháněl vzduch, přes filtry se pak 
ohříval parou z kotlů, vlhčil a přes různé 
klapky pouštěl do budovy. Zpětně se                
z prostorů hotelu odváděl vydýchaný vzduch 
a čistil, mísil s venkovním a znovu ohříval. 
Tak byla zajištěna cirkulace vzduchu a v re-
stauračních prostorách, včetně kuchyní, čisté 
prostředí. Přes speciální klapky bylo možno 
ještě do okruhu přidávat vůně a osvěžující 
ingredience.
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Novinky z Městské knihovny

Dana Hudíková

Robert Fulghum: VZPOMÍNKY NA 
JEDNO DOBRODRUŽSTVÍ
Jakmile jednou propadnete tangu, jste lapeni 
na celý život. Robert Fulghum ten pocit zná.  
Vydává se do země tangu zaslíbené: nasedá na 
loď, která při obeplouvání Jižní Ameriky 
ztroskotá, cestuje po Argentině vlakem             
s domorodci, je na ulici přepaden a okraden, 
málem přijde o život při silné vichřici, chodí 
na hodiny provazochodectví, s chutí jí, pije      
a seznamuje se, přemýšlí o argentinských 
dějinách, diktatuře, ekonomice, kultuře a me-
ntalitě.

Monika Peetzová: SEDM DNÍ BEZ
Ve volném pokračování úspěšného románu 
Úterní ženy se pět přítelkyň rozhodne 
podstoupit půst. Na svůj každoroční výlet se 
vydávají do osaměle ležícího hradního hotelu 
Achenkirch. Čeká je sedm dní bez  telefonu     
a internetu, bez mužů a rodinných povinností, 
bez pracovních závazků. Ale bohužel i sedm 
dní bez jídla. Hlad, přísná pravidla i dovezené 
problémy způsobují, že místo relaxace 
dochází k hádkám a nedorozuměním…

Dawn Frenchová: DRAHÁ SILVIE
Silvia Shutová spadla z balkónu, upadla do 
kómatu a je na přístrojích udržujících životní 
funkce. Nevypadá to jako komedie? Ale je to 
komedie. Dawn Frenchová, věhlasná britská 
komička a autorka úspěšného románu Tak 
trochu úžasní, opět zalidňuje svou knihu 
plejádou excentriků a v sérii jejich monologů 
nechává "spící" hrdinku čtenáři poznat. 
Probudí se Silvia? Dokud se smějeme nad 
každou stránkou jejího života, má pořád ještě 
šanci.

Karin Fossumová: PROVOKATÉR
Důmyslný psychologický thriller norské 
autorky je sondou do nitra narušeného 
chlapce, který je zároveň pachatelem i obětí.

Jo Nesbø: ŠVÁBI
V jednom bangkockém nevěstinci je nalezen 
norský velvyslanec v Thajsku. V zádech má 
nůž a v aktovce pedofilní pornosnímky.          

V Oslu vypuká na ministerstvu zahraničí 
panika, neboť velvyslanec měl úzké vazby na 
norského premiéra. Opilý Harry Hole se 
zásobou vitamínu B12 nasedá do letadla, aby 
sehrál roli užitečného idiota. Jeho úkolem je 
případ vyřešit, ale přitom se do celé 
záležitosti co nejméně míchat. Do takové role 
se však Harry Hole vmanipulovat nenechá…

Vlastimil Vondruška: MSTA PÍSECKÉ 
PANNY
S dvorem českého krále Přemysla II. Otakara 
odjíždí Oldřich z Chlumu v doprovodu svých 
pomocníků do Prácheňska, kde se má konat 
zasedání zemského soudu. Ale hned první 
noc, kdy dvůr do královského hradu v Písku 
dorazí, je zavražděn zemský sudí Benedikt. 

Z  l i t e r a t u r y  p r o  m l á d e ž :

Pavel Šrut: LICHOŽROUTI NAVŽDY
Třetí díl pohádkového příběhu o tvorech, 
kteří nám kradou ponožky a dělají z páru 
licháče. Hihlík a jeho přátelé se vracejí           
z Afriky zpět do Prahy. A v téhle džungli 
velkoměsta čelí naši hrdinové mnohem 
většímu nebezpečí než dosud… 

J e f f  K i n n e y :  D E N Í K  M A L É H O 
POSEROUTKY 7. PÁTÉ KOLO U VOZU
Láska je ve vzduchu – ale co to znamená pro 
Grega Heffleyho? Valentýnský večírek na 
Gregově škole převrátil jeho svět vzhůru 
nohama...

Rachel  Renee Russel lová:  DENÍK 
MIMOŇKY 3. Příběhy netalentovaný pop 
hvězdy
Nikkiina cesta ke slávě právě začíná, i když 
bude muset soupeřit s brutální konkurentkou     
a dojde také ke konfliktu s nejlepšíma 
kámoškama.

O prázdninách je knihovna otevřena:  
úterý:   9–12 a 13–17:30 hod.
Středa, čtvrtek:  9–12 a 13–17 hod.
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Studentské práce a úspěchy sklářské školy 
ve školním roce 2012–2013

a lehání skla (spolupráce se Studiem 
Lhotský).
Odborná porota však ocenila i další práce 
železnobrodských studentů – soubor interié-
rových mís „Wild Spirit“ od Lucie Som-
merové, soubor skleněných popelníků 
Štěpána Kováře a vypínač „Saturn“ od 
studentky Jany Chvojkové.

Produktový design
Za pozornost návštěvníků stojí také realizace 
žáků studijního oboru Produktový design, 
kteří si mohli ověřit, jak náročné a odpovědné 
je navrhování pro skutečné firmy. Spektrum 
prezentovaných prací je opravdu pestré           
a pohybuje se od utilitárně řešených designů 
až k solitérním návrhům, určených do 
náročných interiérů. Kromě své kreativity 
žáci prokázali i manuální zručnost při práci     
s různými typy plastických hmot zpracovaných 
technologiemi odlévání, vakuování, řezání  

Maturitní práce 2013
Nepolevující úsilí pedagogů zaměřené na 
hledání nových technologických postupů        
v kombinaci s výtvarnou invencí žáků 
přinesly i letos několik zajímavých realizací, 
ve kterých se zhodnotily jak řemeslné 
dovednosti, tak zkušenosti získané v 3D 
grafice. Maturitní práce zastupují dva tvůrčí 
proudy: umělecké solitéry (skleněná plastika, 
interiérové svítidlo) a sklo užitkové – 
nápojové a stolní. Studentka Ivana Medková, 
čerstvá držitelka ocenění „Nejlepší maturitní 
práce roku 2013“, zaujala kolekcí komorních 
skleněných objektů z technického skla, 
nazvaných souhrnně „Křišťálová zahrada“. 
Spolupracující firmou, která nabídla techno-
logickou a konzultační pomoc, je Detesk s. r. o.
Cena ředitelky sklářské školy byla udělena 
Adéle Oborníkové za interiérové svítidlo, 
které vzniklo technikou fusingu komponentů 
z vinutého skla a jejich následného lehání. 
Zvolenou technologií navázala na úspěch své 
předchozí práce.

Železnobrodská sklářská škola spolupra-
covala v průběhu celého roku s několika 
konkrétními firmami, pro které navrhovala 
originální design. Velmi důležitý byl projekt 
se sklárnou Rückl Crystal, která patří mezi 
přední české výrobce a zušlechťovatele 
křišťálového skla. Navrhování nápojového        
a stolního skla, drobných dekorativních 
předmětů a sportovních trofejí představovalo 
bezmála tříměsíční úsilí, které přineslo své 
ovoce – do navrhování se zapojilo celkem 33 
studentů, z nichž někteří připravili několik 
variant nového designu. Z více než padesáti 
předložených návrhů jich firma zrealizovala    
a následně zařadila do své vzorkovny celkem 
deset. Úzká spolupráce tohoto typu posiluje 
smysluplnost vzdělávací koncepce a přináší 
dvojí efekt – rozvíjí invenci studentů a záro-
veň je učí naplňovat přísná kritéria výroby.

V rámci celorepublikové soutěže Studentský 
design 2013, který se v letošním roce 
uskutečnil v Opavě pod patronací Asociace 
škol s uměleckořemeslným zaměřením, 
získala železnobrodská sklářská škola 
GRAND PRIX. Ve velmi silné konkurenci 
více než 130 přihlášených děl studentů 
šestnácti středních škol z celé České repu-
bliky zabodovaly v očích komise nejvíce 
„Žabí mísy“ od Adély Oborníkové (4. ročník). 
Toto vítězství je pro školu nesmírně cenné, 
protože bylo získáno napříč širokým 
spektrem kategorií (oděv, keramika, porcelán, 
grafický design, hračky, sklo). „Žabí mísy“ 
vznikly v oddělení technickodekorativního 
skla a tvorby skleněných figurek pod 
výtvarným vedením Mgr.A. Jana Háska          
a dílenské učitelky Jany Makalové. Mísy 
nejsou pozoruhodné pouze po výtvarné 
stránce, nýbrž také z technologického 
hlediska. Výchozí surovinou pro realizaci se 
staly skleněné tyčinky, které škola získává 
díky úzké spolupráci s firmou PRECIOSA 
ORNELA. Tradiční, u sklářského kahanu 
vinuté komponenty byly následně zpracované 
originálním způsobem – technikami fusingu   
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laserem, 3D tisku, apod. Studenti prvního 
ročníku řešili design papírové krabičky
(včetně potisku) a model lahve na nealkoho-
lický nápoj. Druhý ročník se zaměřil na 
zpracování dřeva, a to v tématu „šperkov-
nice“. Čerstvý úspěch Marcely Šilhanové, 
která získala 3. místo v mezinárodní soutěži 
Mladý obal 2013 za svůj design „Babiččino 
pleteníčko“ potvrzuje šťastně zvolený směr, 
kterým se škola před třemi lety vydala.

Zadávání témat klauzurních prací s přímou 
vazbou na konkrétní firmy patří mezi školou 
jednoznačně preferované – velmi těsná 
spolupráce je důležitým ukazatelem pro 
uchazeče a rodiče, kteří hledají kvalitní 
odbornou školu. Klauzurní a maturitní práce 
jsou pravidelně obsazované do designérských 
soutěží, na tuzemské i zahraniční výstavy. 
Studentské práce jsou pro veřejnost zpří-
stupněné v reprezentativních výstavních 
prostorách školy.

Letní výstava „SKLO A DESIGN“ 
byla zahájena 28. června 2013 úvodním 
slovem PhDr. D. Panenkové. Otevřena je až 
do 30. srpna 2013, út–ne, 9–17 hodin. Pro 
zájemce, kteří navštíví v průběhu letních 
prázdnin výstavu skla, je na každou sobotu 
připravena Bižuterní tvůrčí dílna (9–17 
hodin). Všichni zájemci si tak mohou prověřit 
vlastní kreativitu při realizaci originální 
bižuterie. Další informace: www.supss.cz.

Volná místa ke studiu
Doplňující talentové zkoušky do studijního 
oboru Design skla se uskuteční 27. srpna 
2013. Ke studiu přijímáme rovněž starší 
uchazeče, kteří přiloží k přihlášce svůj 
životopis. Tito uchazeči mohou požádat          
o uznání předchozího vzdělání či o přijetí do 
vyššího ročníku. Ve stejný den se uskuteční 
také 3. kolo přijímacího řízení do studijního 
oboru Aplikovaná chemie. Přihláška ke 
studiu se podává v sekretariátu školy. 
Podrobná kritéria pro přijetí jsou uvedena na 
www stránkách školy.

Sklářský veletrh
Sklářský veletrh se opět stane doprovodnou 
akcí  městských slavnost í  „Skleněné 
městečko“, která se letos uskuteční 14.–15. 
září 2013. Sklářská škola nabízí místním 
výrobcům skla výstavní vitríny v přízemí 
školy, ve kterých mohou prezentovat vlastní 
produkci. Kapacita výstavních prostor je však 
omezená – firmy, které mají o účast na 
Sklářském veletrhu zájem, by své přihlášení 
neměly odkládat. V letošním roce není účast 
na Sklářském veletrhu zpoplatněna. Přihlášku 
lze získat v Turistickém informačním centru 
nebo přímo v sekretariátu školy. Podrobné 
informace ke všem připravovaným akcím 
letošního Skleněného městečka jsou průběžně 
doplňovány na webu této akce: 
www.sklenenemestecko.cz.

MgA. Martin Hlubuček

Ivana Medková, 
„Křišťálová zahrada“ 

Foto: G. Urbánek.
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Mariánské LázněMariánské LázněMariánské Lázně

Sdružení zdravotně postižených
e-mail:         neslysicizb@seznam.cz

e-mail:      S  ZdPZB@seznam.cz

V červenci a v srpnu se nekonají úřední dny 
ani schůze výboru.

10. 7. stř Celodenní výlet na zámek ZLATÁ   
 KORUNA v Chlumci nad Cidlinou, 
 do muzea v Pardubicích a do lázní 
 Bohdaneč. Odjezd v 7. hod. z auto-  
 busového nádraží. Cena: 200 Kč     
 a 230 Kč. Přihlášky: M. Minářová.
 Vedoucí zájezdu: J. Brynda. Zájezd 
 se uskuteční pouze při plném počtu 
 přihlášených (49 míst). 

UPOZORŇUJEME na zaplacení doplatku 
ozdravného pobytu v Chorvatsku do konce 
července (p. Bryndovi).

21. 8. stř Se uskuteční schůzka účastníků zá-
 jezdu do Chorvatska v klubovně na 
 Poříčí ve 14. hod.

18. 9. stř Připravujeme již tradiční podzimní 
 zájezd do Krkonoš. Přihlášky u pí. 
 Petružálkové. Odjezd, cena a pro-
 gram bude upřesněn.

Celodenní zájezd Sdružení zdravotně posti-
žených Železnobrodska 
Vedení Sdružení uspořádalo 22. května 2013 
celodenní výlet na zámek v Litomyšli. Tento 
zámek jsme vybrali nejen pro jeho nádhernou 
architekturu, ale proto že byl roku 1999 zapsán do 
světového dědictví UNESCO. Patřil Pern-
štejnům, kteří ho renezančně přestavěli, a pak 
rodině Thurn – Taxisů. Vyjeli jsme ráno po sedmé 
hodině velice hezkým autobusem CK Scandia 
Czech – Tour, který jezdí Švédsko, Norsko, 
Finsko. Interiér busu byl velice příjemný a všech 
50 účastníků zájezdu bylo nadmíru spokojeno. 
Návštěva zámku byla naplánovaná na 10 hodinu. 
Celý zámek, fasády včetně komínů je pokryt 
sgrafity / psaníčka / a působí i architektonicky 
velice krásně. Prohlédli jsme si velice krásné 
původní historické divadlo, je jich prý jen šest na 
světě. Zámek má nádherné interiéry větně arkád. 
S prohlídkou byli všichni spokojeni. Součástí 
zámeckého areálu je i zámecký pivovar a v něm 
místnost s rodným bytem Bedřicha Smetany. 
Potom každý mohl navštívit město s hezkým 
náměstím, podloubími, krámky a sochou 
zdejšího rodáka Bedřicha Smetany. Cestou zpět 
jsme navštívili město Holice s památníkem 
slavného rodáka, cestovatele Emila Holuba. 

Zde nám byl promítnut film o životě Emila 
Holuba a jeho ženy Růženky. Viděli jsme 
expozici z jeho afrických cest s původními 
zbraněmi, figurínami zvířat i lidí, jeho pracovnou 
s původním nábytkem, kresbami, archivem          
a loveckými trofejemi. Velice působivé bylo 
napodobení Viktoriiných vodopádů na řece 
Zambezi, kterými jsme procházeli a přemýšleli      
o původu tohoto efektu. Dále tam byl koutek 
Hanzelky a Zikmunda a dalších mladších 
cestovatelů. Všichni jsme tento památník 
obdivovali. Velice ochotný byl pan řidič, který se 
staral o naše občerstvení. Počasí nám i v tomto 
divném jaru přálo, bylo hezky, nepršelo. Myslím, 
že když všichni vstřebali zážitky z historie, 
vzpomněli na dětství, kdy se jezdilo se školou po 
hradech a zámcích. V autobusu panovala dobrá 
nálada, jen si někdo posteskl, že jsme si 
nezazpívali. Myslím, že zájezd měl veliký 
úspěch, všem se líbil a tak bychom chtěli, aby to 
bylo i nadále. Na červenec jsme připravili zájezd 
na hezký zámek Zlatá Koruna v Chlumci nad 
Cidlinou, byla vyjednána prohlídka zámku a mu-
zea v Pardubicích a pak si prohlédneme Lázně 
Bohdaneč, takže se na Vás těšíme a doufáme ve 
stejný úspěch.

Brynda Josef
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Železnobrodský poslanec Václav Horáček 
měl ve čtvrtek 13. 6. 2013 možnost uvítat        
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR žáky 
Základní školy – Železný Brod Školní.          
V rámci exkurze se na politickou půdu 
podívali žáci osmých tříd. Václav Horáček je 
seznámil s prací a povinnostmi poslance          
a popisoval žákům činnosti výborů, volební 
systém a jeho fungování. V rámci programu 
návštěvy měli možnost také zhlédnout 
informační video o Poslanecké sněmovně        
a projít některé prostory, které mohli znát jen    
z televizních obrazovek. Ale dostali se ještě 
dále, jelikož pan poslanec je, jako předseda, 
zavedl i do místností svého Výboru pro 
veřejnou správu a regionální rozvoj. 
Samozřejmostí byl dostatečný prostor pro 
otázky. Ty si v duchu poslaneckého jednání 
mohli žáci vyzkoušet přímo na mikrofon. 
Zazněly klasické i úsměvné dotazy, na které 
poslanec ochotně odpovídal: „Co jste učil, 
když jste byl kantorem? Kde jste se seznámil    
s panem ředitelem školy? Jak vaří ve 
Sněmovně? Co bych měl udělat, abych se stal 
politikem?” 

Poslanec Václav Horáček uvítal v Poslanecké 
sněmovně žáky ZŠ Železný Brod

Lucie Kalůsek 

zleva: Mgr. Aleš Hnídek, 
Mgr. Václav Horáček
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ŠKOLIČKA 2013
Během čtyř květnových pondělků se v naší 
škole sešli budoucí prvňáčci, aby si vyz-
koušeli školu „ nanečisto.“
S naprostou lehkostí plnili tělesné dovednosti 
v tělocvičně a svoji šikovnost ukázali při 
modelování oveček z tvrdnoucí modelíny. 
To, že i výtvarná výchova je baví, jsme měli 
možnost vidět při kreslení chodníkovými 
křídami či vybarvováním omalovánek.
Vyzkoušeli jsme některé prvky genetické 
metody čtení, jež nás v 1. třídě čeká. I zde si 
děti vedly velice dobře.
Rádci a pomocníky při plnění úkolů jim byli 
jejich rodiče, kterým patří naše poděkování.
Děkuji též paní učitelce Pirkové za pomoc při 
organizaci ŠKOLIČKY.

Základní škola Pelechovská

Iveta Kuželová 
budoucí učitelka 1. třídy

OKRSKOVÉ KOLO V ATLETICKÉM 
TROJBOJI
24. května se na ZŠ Pelechovská konalo 
okrskové kolo v atletickém trojboji pro žáky 
1. – 5. tříd.
Zúčastnily se ZŠ Pelechovská, ZŠ Školní a ZŠ 
Koberovy.
Děti se snažily dosáhnout co nejlepších 
výsledků v běhu na 50 metrů, skoku do dálky  
a v hodu kriketovým míčkem.
2 nejlepší dívky a 2 nejlepší chlapci z každého 
ročníku postupují do okresního kola, které se 
koná 6. června v Jablonci nad Nisou. 
Počasí nám sice moc nepřálo, ale nakonec se 
celé klání obešlo bez deště.
Děkujeme učitelům zúčastněných škol, že 
přijali naše pozvání a dětem přejeme hodně 
sportovních úspěchů v dalších kolech.

Pořadatelé: 
Iveta Kuželová, Tomáš Hartl
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ZÁJEZD  DO  ANGLIE
Dne 29. května pro naši a sklářskou školu 
přijel téměř nový autobus už s nastoupenou 
Pivovarskou školou z Jablonce. Dali jsme si 
věci do zavazadlového prostoru, rozloučili se 
s rodinami a vyrazili do Anglie. Zastavili jsme 
v Plzni, kde přistoupila naše průvodkyně 
Pavla. Projeli jsme Německem, Holandskem, 
Belgií a pak jsme ve Francii najeli do 
Eurotunelu. Celých 35 minut nedočkavosti, 
než vstoupíme na anglickou půdu. Hned poté, 
co jsme dorazili do Londýna, začala naše 
první dlouhá výzkumná výprava po tomto 
velkoměstě . Viděli jsme lodě jménem Zlatá 
laň a Hms Belfast, řeku Temži, novou 
londýnskou radnici, nejvyšší 310 m vysokou  
budovu v EU Střep, otevírající se Tower 
bridge, budovu jménem Okurka , katedrálu sv. 
Pavla, kde se vdávala princezna Diana atd. Po 
celém náročném dnu jsme dojeli do Oxfordu 
na parkoviště, kde byl každý den sraz. Tam 
nás rozdělili do rodin a ty si nás odvezly k sobě 
domů. Ukázali nám, kde budeme spát, jak 
funguje sprcha, a když jsme se zabydleli, 
zavolali nás na večeři.
Druhý den jsme měli – tak jako každý den – ke 
snídani cereálie a tousty. Poté, co jsme se 
najedli, naši náhradní rodiče nás dovezli na 
určené místo, sraz byl v 7.50 hodin. 
Autobusem byl odjezd do Stratfordu, kde 
jsme navštívili rodný domek Williama 
Shakespeara a kostel, kde byl pokřtěn              
i pochován. Odtud jsme přijeli k jednomu        
z nejkrásnějších středověkých hradů v Anglii 
– k Warwicku. Po prohlídce tohoto hradu         
a jeho zahrad jsme jeli do Oxfordu, kde jsme 
viděli slavnou knihovnu a řadu univerzitních 
budov včetně té, kde se natáčely některé scény 
z Harryho Pottera.

Třetí den byl odjezd do města už téměř ve 
Walesu – Bath. Zde je slavná katedrála, stavba 
Royal Crescent a kruhové náměstí stejně 
veliké jako římské Koloseum. Cestou zpět 
jsme mohli obdivovat mohutného křídového 
koně. Dál jsme jeli do Salisbury, kde jsme 
navštívili katedrálu s nejvyšší věží v Anglii. 
Zde jsme měli čas i na prohlídku města i na 
nákupy. Pak jsme se posunuli na nádhernou 
kamennou památku Stonehenge (magický 
kruh).
Čtvrtý den  ráno  jsme se rozloučili s rodi-
nami, naložili zavazadla a odjeli do Windsoru 
na návštěvu letního sídla s velkými zahra-
dami. Uvnitř by velký domeček pro panenky, 
výstava zbraní , porcelánu a obrazů. Po 
nákupu suvenýrů a obědě jsme přejeli do 
Londýna. Viděli jsme Buckinghamský palác, 
Piccadily Circus s velkými digitálními 
reklamami, kde byl rozchod na nákupy v Lilly 
Whites. Zážitek byla i jízda londýnským 
metrem k muzeu voskových figurín Madame 
Tussauds. Mnohé zaujala i čínská čtvrť, 
Leicester Square a večeře v čínské restauraci. 
V pozdějších večerních hodinách jsme přišli 
na Trafalgarské náměstí, kde je pomník 
admirála Nelsona a kolem něj  jsou čtyři obří 
sochy lvů, kde se spousta z nás vyfotila. Pak 
směrem k Big Benu jsme prošli kolem 10 
Downing Street a Westminster Abbey. Přešli 
jsme na druhou stranu řeky Temže a odtud ve 
23 hodin sledovali odbíjení majestátného Big 
Benu. Na druhé straně mostu jsme obdivovali 
Londýnské oko. Autobus pro nás přijel na 
vteřinu přesně.
Po cestě domů jsme zpívali, dívali se na film    
a většina i spala. V Plzni jsme opět vysadili 
naši průvodkyni, se kterou jsme se rozloučili    
a pokračovali dále domů. Přijeli jsme kolem 
18 hodiny. Zájezd byl nádherný a nezapo-
menutelný, poznali jsme mnoho nového 
včetně několika nových skvělých lidí.

Anna Součková, Veronika Hušková
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Poděkování
Druhý ročník Pohádkového lesa skončil. 
Úspěšnou akci podpořili Obec Radčice, 
Město Železný Brod, SDH Jirkov, SDH 
Radčice ,  Iva  Blažková – DAŇOVÝ 
PORADCE,  Martin Šeda – SHADOWS 
PRESS, Michal Bernat – ŽALUZIE, Alžběta 
Chrzová, TFnet s. r. o., Preciosa Ornela, a. s., 
Matura beads, Drda Glass, ZAKO Glass, 
Truhlářství MS – Pavel Mann, KALIPO 
vacuum coating, s. r. o., Potěšílek – Lucka 
Smolová. Poděkování patří všem sponzorům 
a hlavně všem organizátorům, za něž 
jmenujeme alespoň Janu Fichtnerovou            
a Katku Krejčovou. Velmi si ale vážíme 
obětavé práce všech ostatních, kteří tu sice 
nejsou uvedeni, ale bez nichž by se tato krásná 
akce nemohla nikdy konat. 

Pohádková cesta v Radčicích – ohlédnutí
Ohlédnutí za akcí
V sobotu 15. června jsme se s rodiči vydali na 
pohádkovou cestu přes dvě vesnice. Na startu 
v Radčicích jsme si vyzvedli cestovní pas        
a vydali se na 4,5 km dlouho trasu do vesnice 
Jirkov. Na cestě jsme zdolali několik úkolů, 
např.: u vodníka vylovili kouzelnou perlu,       
u Pata a Mata nařezali dříví, Rumcajsovi 
spravili botu, U Ferdy mravence vyrobili 
knoflík a Pejskovi a kočičce pomohli s vel-
kým prádlem. Za každý splněný úkol jsme 
dostali malou odměnu. V cíli nám princezna 
dala medaili a diplom. Hasiči z Jirkova pro 
nás připravili ohýnek na opékání špekáčků       
a spoustu her (nejlepší byla trampolína). 
Pohádková cesta byla naprosto super a úžas-
ná, ani nohy nás nebolely a pohádkové 
postavičky byly moc hodné. Všem, kdo cestu 
připravili, děkujeme, že jsme mohli tak 
příjemně strávit odpoledne.

                                                                                                            Šimon a Andělka

Novotnyfoto.cz

Helena  Skulová 
(www.radcice.eu)
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Dne 14. 6. 2013 se v Městském divadle 
uskutečnil první ročník Orient Show, na které 
se předvedly jak tanečnice z DDM Mozaika, 
tak i mnoho dalších zajímavých hostů. Celá 
akce začala malými tanečnicemi z DDM 
Mozaika LULU, které se na chvilku pro-
měnily v malá slůňata a odvážné hasiče. Akce 
pokračovala a na podiu se pomalu vystřídalo 
plno tanečníků a tanečnic. Z Jablonce Nad 
Nisou k nám ze studia Tasmina přijela 
lektorka Atifa se svou dcerou Moyou a slav-
ným tanečníkem Zafarem. Dalším hostem, 
kterého jsme u nás v Železném Brodě rádi 
přivítali, byly úžasné tanečnice Jasninký         
a Sultánky z Košťálova, které nám předvedly 
kouzlo Isis křídel. Ale abychom obohatili náš 
orient program, pozvali jsme si i děvčata ze 
Semil, která si říkají Smilie disko a která nám 
z divadla udělala v malém okamžiku cirkus. 
Ponořili jsme se i do kouzelné Indie, kterou 
nám v nádherných Sárí předvedly tanečnice 
Šeherezád z DDM Mozaika. S nádhernými 
peříčkovými vějíři se také předvedli 
svůdnické tanečnice Oriana z Železného 
Brodu. Celou akci nám s úspěchem zakončil 
tanečník Škvor, který nám předvedl, že i hip-
hop je úžasný tanec plný energie a zábavy. 
Celou akcí nás vtipně provedl úžasný moderátor
Jarda Hoření. Vstupné bylo dobrovolné, ale    

  

Orient Show
i přesto se vybrala skvěla částka 1 327 Kč, 
které jsme poslali na Pražskou ZOO posti-
ženou povodněmi. Tímto bych chtěla moc 
poděkovat všem sponzorům, kteří tuto akci 
podpořili – TF net, Řeznictví Bukvic, Paní 
Michalíková-obchůdek U svíčky, Papíreček, 
Bonanza, Generali Semily – pan Dýmáček, 
Květinka Motýlek, Ovoce a zelenina naproti 
tržnici, cukrovinky Bonelli – paní Matěchová.
Zároveň moc děkujeme radiu kontakt 
Liberec, že zařadil naší akci do vysílání, 
děkujeme i DDM Mozaika za pomoc a upe-
čení výborných cukrovinek pro tanečnice, 
Městu Železný Brod za poskytnutí divadla na 
tuto akci, dobrovolným hasičům z Pěnčína za 
zapůjčení helmiček pro tanečnice. Také 
děkujeme všem hostům, kteří k nám přijeli 
předvést své výkony.
Ale nejvíce bych chtěla poděkovat panu 
Hankovi, který se nám postaral o zvuk a os-
větlení, panu Hudskému, který na nás úžasně 
dohlížel a poradil. Panu moderátorovi za 
skvělou práci a pomocníkům, kteří mi s akcí 
pomáhali – paní Matějkové, paní Mirce 
Michalíkové, paní Čihulkové, panu Čihul-
kovi a Pavlu Simmovi. Děkuji a doufám, že se 
z této akce pomaloučku stane tradice, na 
kterou budou lidé vždy rádi chodit.
                              Helena Čihulková
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Sobota 2. 6. a neděle 3. 6. 2013 byly pro předškoláky z MŠ Slunečná mimořádné dny.
Většina z dětí přespávala poprvé bez rodičů v chatovém táboře na Branžeži. Počasí dětem moc 
nepřálo, ale i tak se dobře bavily.
Hledaly poklad u indiánky „Staré Mokasíny“, procházely lesem plným kouzelných víl, 
soutěžily, vyráběly si pokladničky s přáním, opékaly buřty na ohýnku.
Na rodiče si děti vzpomněly, až v neděli, když pro ně přijeli.
Tak zase za rok a se sluníčkem!

Učitelky MŠ Slunečná

Branžež 2013
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Protože ta pravá lezecká sezóna nastává až 
během letních měsíců, bylo jaro spíš ve 
znamení tréninku. Již počtvrté se ženské      
i mužské družstvo zúčastnilo štafetového 
závodu Muchovman, který prověřil naši 
všestrannost a fyzickou kondici. I přes 
lehce nepříznivé počasí jsme byli s vý-
sledky spokojeni, ale i příští rok je co 
zlepšovat.
Poprvé jsme se letos zapojili do programu 
Dětského dne, který proběhl 1. 6. 2013. 
Naše stanoviště bylo ve sportovní hale 
Sklářské školy, která nám v deštivém 
počasí poskytla ideální prostor pro 
přípravu zajímavých disciplín a ukázek 
používaného vybavení. Nechyběla ani 
možnost zkusit si bezpečně zdolat část 
lezecké stěny s měkkým dopadem do 
matrací, kterému se říká bouldering. Na 
každého malého i většího „lezce“ čekala po 
absolvování všech disciplín sladká 
odměna☺ Více info na www.hozb.org

Zuzana Hnilicová

Horolezecký oddíl Železný Brod
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Stačí zavolat na tel. č. 602 721 996, 601 337 
455 a rezervovat si malý sál, sokolovnu nebo 
sportovní halu.

Kolektivy, třídy i jednotlivci si již dnes mohou 
rezervovat sportoviště od září 2013.
Rezervujte si hodiny včas, již nyní se 
připravuje podzimní rozvrh. 

NÁBOR:
Ve dnech 2. 9., 5. 9., 9. 9. a 12. 9. 2013 od 16 
hod. bude probíhat nábor dětí a mládeže do 
oddílu florbal TJ SOKOL Železný Brod.
Kontakt a info: 602 721 996, 601 337 455

Máte zájem pronajmout si sportoviště TJ 
a nevíte jak na to?

M I M OŘ Á D N Á  L E T N Í  N A B Í D KA 
SPORTOVIŠŤ – TJ SOKOL ŽELEZNÝ 
BROD NABÍZÍ SPORTOVNÍ VYŽITÍ 
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Nabídka sportovních aktivit 
Venkovní sportoviště: 
plážový volejbal, tenis, fotbal, nohejbal, 
volejbal, házená
Ceník sportovišť:
 Děti  …………... zdarma
Rodiče s dětmi..... rodič platí 20Kč/1 hod.

Vnitřní sportoviště:
florbal, stolní tenis, volejbal, nohejbal, fotbal, 
badminton
Ceník vnitřních sportovišť:
Malý sál 
děti...................... 20 Kč/1 hod.  
dospělí ................ 50 Kč/1 hod.
Sokolovna
děti...................... 20 Kč/1 hod. 
dospělí...............120 Kč/1 hod.
Sportovní hala
děti......................  20 Kč/1 hod. 
dospělí ...............150 Kč/1 hod.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 
Sportovní pomůcky si můžete zdarma 
zapůjčit !

Objednávky sportovišť od 8 hod. do 20 hod. 
pondělí až neděle na tel. čísle 602 721 996, 
601 337 455. 

Jana Boučková



37

www.zeleznybrod.czŽeleznobrodský zpravodaj | červenec, srpen 2013

S
P

O
R

T

2351

S
P

O
R

T

31. 5. 2013 se v Železném Brodě se uskutečnil 
druhý ročník sportovně kulturní akce ČESKO 
SE HÝBE, akce spojené s propagací 
volnočasových aktivit DDM Mozaika.
Akci pořádal TJ Sokol Železný Brod ve 
spolupráci s městem Železný Brod a DDM 
Mozaika.

Akce se účastnilo cca 308 dětí z místních         
a okolních mateřských a základních škol.        
S ukázkami  svých dovedností se představilo 
na 40 dětí a mládeže.
Děkujeme všem, kteří se na akcích podíleli, 
zejména Městu Železný Brod za finanční 
podporu, bez které by se tyto akce nemohly 
uskutečnit.

1. 6. 2013 TJ Sokol Železný Brod a Město 
Železný Brod ve spolupráci s místními 
sportovními organizacemi a Volnočasovými 
aktivitami pro děti a mládež DDM Mozaika 
uspořádala DEN PRO RODINU k oslavám 
MDD.
Akce se účastnily:
Oddíly TJ Železný Brod: volejbal, lyžaři, 
házená, florbal, všestrannost, stolní tenis, 
aerobik. Dále:  střelci, tenisový oddíl, sbor 
dobrovolných hasičů, skauti, horolezecký 
oddíl, autoškola Novotný, DDM Mozaika.

Česko se hýbe v Železném Bodě – ohlédnutí 
Výherci soutěží z akce ČESKO SE HÝBE

1 .  m í s t o :  M AT E Ř S K Á  Š K O L K A 
SLUNÍČKO – Víkendový pobyt na chatě 
Horní domky v Rokytnici nad Jizerou 

2. místo: ZŠ PELECHOVSKÁ 7. A – 
florbalový zápas s místním oddílem florbalu

3. místo: ZŠ PELECHOVSKÁ 8. A – dort 
(Cukrářství Šefr) 

Martin Bouček

Mezinárodní den dětí 2013 – ohlédnutí
Dokonce ani velice deštivé počasí neod-
radilo rodiče s dětmi, aby se účastnili oslav 
MDD. Pouze fotbalový klub byl pro špatné 
počasí nucen plánovaný dopolední 
program zrušit.
Startem pátého ročníku akce prošlo 85 dětí 
a 57 dospělých.

Děkujeme všem, kteří se ve svém volném 
čase podíleli na organizaci této akce.

Jana Boučková
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V počasí, které letos příliš nepřálo, se nám 
závodní sezóna pomalu přehoupla do své 
druhé půlky, a tak je načase připomenout        
a vyhodnotit akce, kterých se naši cyklisté       
v letošním roce zúčastnili.
Sezónu náš oddíl odstartoval již počátkem 
března společnou akcí jednalo se o Krko-
nošskou 70. Milovníkům běžeckého lyžování 
nemusíme tuto specifickou záležitost blíže 
představovat, ale pro ty, kteří ještě neslyšeli: 
jedná se o závod pětičlenných hlídek               
v destinaci Východních Krkonoš. Výsledek: 
nebyli jsme poslední a hlavně jsme se v těch 
těžkých a specifických horských podmínkách 
k sobě zase o kousek přiblížili. Nutno ještě 
podotknouti, že přípravou na K 70 bylo 
společné kopírování Jizerské 50. Těmito 
dvěma nejvýznamnějšími akcemi bychom 
chtěli nastínit, jakým směrem byla oriento-
vána příprava na tuto sezónu. 

Přestalo nám konečně sněžit a pršet, tak 
honem k cyklistice...
Již od prvních závodů bylo patrné, že kostru 
týmu budou tvořit Jakub Nechanický, Tomáš 
Malík a Aleš Zeman. K tomuto triu se úspěšně 
přidává i Jakub Menšík. Věříme však, že         
v druhé polovině závodního roku se přidají       
i ostatní, kteří bohužel bojovali s různými 
zdravotními či jinými problémy. V uplynu-
lých sezónách jsme si zvykli, že naši 
závodníci dobývali regionální cykloseriály 
typu Jičínská cykloliga nebo Českolipský 
pohár, jindy dosáhli významnějšího umístění 
v jednorázových závodech. Letošní rok je 
však výjimkou. Naši borci slaví největší 
úspěchy v Extralize masters (celore-
publikovém seriálu závodů organizovaném 
pod hlavičkou Českého svazu cyklistiky). 
Tato skutečnost dokazuje, že Aleš Zeman je     
v kategorii M30 po osmi odjetých závodech 
celkově první a dvojice Jakub Nechanický, 
Tomáš Malík okupují druhé, resp. třetí místo v 
kategorii M19. Vrcholem snažení pak bude 
pro tuto trojici účast na Mistrovství republiky 
v kategorii Masters. Aleš Zeman se bude 
snažit uspět v hromadném závodě a časovce 

SSC Železný Brod – cyklistický oddíl
jednotlivců, Jakub Nechanický a Tomáš 
Malík navíc budou hájit barvy našeho týmu na 
zářijovém MČR v závodě dvojic. Význam 
těchto tří akcí potvrzuje skutečnost, že jsou 
organizovány pod hlavičkou Českého svazu 
cyklistiky a účast v těchto závodech zajišťuje 
pouze platná závodní licence. Budeme držet 
našim závodníkům palce a věříme, že na 
tomto prvním vrcholu sezóny uspějí a při-
vezou jednu z medailí.

Memoriál Václava Vele

V sobotu 17. srpna 2013 se uskuteční již         
5. ročník MVV. Jedná se silniční časovku 
jednotlivců mezi Železným Brodem a Bozko-
vem. Byť je závod ryze silničního charakteru, 
mohou se ho zúčastnit závodníci na všech 
typech kol. MVV je vypsán do kategorií 
mužů, žen i dětí a závodit se bude o putovní 
pohár, ale i mnoho dalších hodnotných cen. 
Pro závodníky i příznivce cyklistiky bude 
připraveno bohaté občerstvení v areálu 
Tenisového klubu Železný Brod. Start 
prvního závodníka je v sobotu 17. srpna 2013 
v 10 hodin za železnobrodským koupalištěm. 
Významnou změnou je zařazení závodu do 
Extraligy masters a Českolipského poháru. 
Věříme, že se závod vydaří stejně jako v pře-
dešlých čtyřech ročnících.
Více info o závodě: www.mvv.wbs.cz 
Těšíme se na Vaši účast

Petr Kadlec
e-mail: cyklopetr@seznam.cz
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Další úspěch mladých Železnobrodských střelců SBTS. 
Na Mistrovství ČR mládeže v kategorii „B“  (13–16 let ) ve střelbě ze vzduchové pistole 
se umístili v soutěži družstev (Hlubučková, Břichnáč, Šulc) na pěkném 3. místě                 
a v soutěži jednotlivců v téže disciplíně a kategorii se umístila Petra Hlubučková také na 
3. místě. Všem za toto umístění patří naše poděkování za reprezentaci naší Základní 
organizace a města Železný Brod.

Za ZO SBTS ČR v Železném Brodě  
Antonín Cibulka – předseda    

Svaz branně-technických sportů 
Č e s k é    r e p u b l i k y 

Základní organizace v Železném Brodě, 
nábřeží Obránců míru č. 847,  468 22  Železný Brod

Závěrečný turnaj předpřípravek pro kluky 
2007 a mladší se konal na půdě FK Baumit 
Jablonec. Zde se také rozhodovalo o koneč-
ném pořadí pro letošní sezónu. Hrálo se za 
velkého horka a kluci si sáhli až na dno sil. 
Zejména ke konci byla na našich borečcích 
znát velká únava. V 5-ti členném složení se 
hrálo každý s každým 2x.Naši kluci skončili 
druzí a jak se později ukázalo,toto umístění 
jim stačilo na celkové prvenství v jablonec-
kém okrese pro předpřípravky. Velice našim 
mistrům gratulujeme a přejeme mnoho 
dalších úspěchů.

 
Sezónu odehráli ve složení: Jakub Mareš, 
Daniel Mihalo, Josef Kurfiřt, Jaroslav Gernat, 
Jan Gernat, Lukáš Antosz, Michal Pěnička, 
Jan Hnídek, Samuel Gobran, Andrea 
Burkonová, Ondřej Petrák.

Fotbalový klub Železný Brod

Jaroslav Gernat, Josef Kurfiřt mládež 
FK Železný Brod.
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Celkem 110 začínajících i o něco více 
zkušenějších házenkářek a házenkářů se 
představilo na turnaji v Železném Brodě, 
který proběhl první červnovou neděli. Svá 
utkání sehrálo třináct družstev rozdělených ve 
dvou věkových kategoriích – mini a pří-
pravka. Právě v druhé mladší kategorii měl 
zastoupení i brodský házenkářský oddíl. 
Domácí turnaj nezastihl náš smíšený tým        
v právě ideálním rozpoložení, kdy nás 
provázelo několik drobných zranění a pře-
devším absence tahouna družstva Jakuba 
Beneše. Přesto děti podaly nadšený a bojovný 
výkon a vysloužily si potlesk přihlížejících 
diváků.
V prvním utkání proti dívčímu týmu DHK 
Loko Liberec pro nás znamenala nepřeko-
natelnou překážku brankářka, která nám 
nepovolila ani branku, a výsledek 0:7 tak 
příliš neodpovídá dění na palubovce. 
Následovalo vítězství 12:3 nad omlazeným 
týmem Jičína. Dvůr Králové nás předčil 

V brodské hale se to hemžilo mladými 
házenkáři

především svým silovým pojetím házené       
a přišla porážka 2:11. Nejhezčí utkání sehráli 
naši mladí s Jabloncem, kterému podlehli po 
napínavém a bojovném průběhu 6:7. Soupeř    
z Pardubic byl „jiná liga“ a díky bleskovým 
protiútokům soupeře se dostavilo tenisové 
skóre 0:15. V závěrečném souboji byl ještě 
nad naše síly tým Liberec Handball.               
V nejméně vydařeném utkání, kdy již 
docházely síly, jsme podlehli soupeři 6:10.
Brodský turnaj ukázal jak krásný, ale náročný 
sport je házená. A právě házená oslaví příští 
rok 50 let založení železnobrodského oddílu.
Sestava: Beneš Jakub (absence), Déva Ota, 
Loumová Eliška, Matějka Šimon, Pejcha 
Jonáš, Pícha Denis, Šebestová Kateřina, 
Šebestová Markéta, Šulcová Elisabeth, 
Tvrzníková Anna

Bc. Petr Hloušek
trenér
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1

2. 8. 2013 v 16 hod.

Kuřice – černé/červené
Kuřice – kropenaté/bílé (nesou bílá vejce)
Chovní kohouti
(12–18 týdnů) 120–180 Kč

na městské tržnici v Železném Brodě

Prodej chovné drůbeže

Drůbež objednávejte na tel. č. 567 212 754, 
567 214 502, mob. 731 701 331 (po–pá 8–15 hod.),
e-mail: gallusextra@centrum.cz

Stáří 14–18 týdnů, cena 149–170 Kč / ks. 
V začátku snášky 178 Kč / ks. Prodeje se 
uskuteční v sobotu 27. 7. 2013 v 16.30 hod.     
v Ž. Brodě u bus. nádraží. Kontakt: 728 605 
840, 728 165 166, 415 740 719. Nová služba: 
výkup králičích kožek – cena 15–22 Kč / ks 

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 
opět PRODÁVÁ SLEPIČKY snáškových 

plemen Lohman hnědý,Tetra hnědá 
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, 

modrý a bílý. Pouze z našeho odchovu!

1

1/8 str.

1/4 str.

½ str.

celá str.

čb. barevná inz., 
obálka uvnitř

barevná inz., 
zadní str. obálky

400

700

1 200

2 000

2 400

700

1 100

1 800

2 800

1 000

1 500

3 600

Podmínky inzerce v Železnobrodském 
zpravodaji – brožura A5, náklad 2 800 ks
platnost: od 24. 1. 2012

4,3 x 6 cm

9 x 6 cm

9 x 12,4 cm

18,4 x 12,4 cm

www.zeleznybrod.cz
zpravodaj@zelbrod.cz

tel.: 483 333 925, mobil 739 286 876

 Inzerce řádková, pouze pro fyzické 
osoby 1,5 Kč / znak (včetně mezer). 
Řádková inzerce se platí hotově na 
Turistickém informačním středisku               
Železný Brod. Jeden obrázek u řád-
kové inzerce 50 Kč.

 Uvedené ceny jsou včetně DPH. 
 V ceně inzerátu je zahrnuto grafické 

zpracování (při dodání zpracovaného 
inzerátu se sleva neposkytuje).

 Sleva od prvního opakování inzerátu 
v kalendářním roce činí 5 %.

DOVOLENÉ 
OBVODNÍCH LÉKAŘŮ

POLIKLINIKA
MUDr. Neoralová Zdeňka

1. 7.–19. 7.
22. 8.–2. 9.

POLIKLINIKA
MUDr. Vlk Jan

22. 7.–21. 8.

POŘÍČÍ
MUDr. Vavřichová Marta

29. 7.–16. 8.

AVE, Masarykova
ordinace probíhá nepřetržitě

Evidence hrobových míst
Božena Patřičná
Poříčí 350 – internát, Železný Brod
Kontakt: 483 390 886 
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Kontakt: mobil 725 945 917 Nikola Schovanková 
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