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Vážení a milí spoluobčané,

je tu léto a mnozí z vás se určitě těší na za-
sloužený čas dovolených. První polovina roku 
je za námi a v té druhé nás stále čeká spousta 
práce. Krom našeho největšího projektu, stav-
by terminálu, máme rozjeto ještě několik dal-
ších akcí, které nesou jasný cíl – zvelebit naše 
město. V rámci snižování energetické nároč-
nosti budov škol a školek nám zbývá poslední 
objekt, a to MŠ Na Vápence. I zde jsme uspěli 
se žádostí o dotaci a nic nebrání tomu, aby bě-

hem prázdnin proběhly hlavní stavební práce. 
Zateplování sokolovny na Jirkově je v plném 
proudu a dokončeno by mělo začátkem pod-
zimu. Nezapomínáme ani na městskou so-
kolovnu, kde je rekonstrukce více než nutná, 
ale z finančních prostředků samotného měs-
ta bohužel neproveditelná. Naštěstí se nám  
i v tomto případě podařilo získat peníze pro-
střednictvím Evropských fondů a první fáze, 
tedy zateplení sportovní haly by v optimálním 
případě mohla začít koncem léta. Ve druhé 
polovině roku se bude modernizovat sběrný 
dvůr. Věřím, že vnímáte naši snahu stáhnout 
do Brodu co nejvíce dotací. Ač se to může 
zdát, jejich získávání není vůbec jednoduché, 
a o to více mě těší, že jsme v posledních třech 
letech uspěli u tolika projektů. Město jakoby 
se znovu „nadechlo“, ožilo nejen stavebním ru-
chem, ale také kulturním děním a spolkovým 
životem. Jsem opravdu velmi rád a přál bych 
si, aby tomu tak bylo i nadále.

Přeji všem pohodové letní dny, dětem pěkně 
prožité prázdniny. Užívejte si volna, sluníčka, 
společně strávených chvil a načerpejte hodně 
energie!

Váš starosta 
André Jakubička

slovo starosty

radnice informuje

 usnesení rady města železný brod z 58. schůze 
 konané dne 14. 5. 2014
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje doplněný program dnešní schůze 
rady města 
schvaluje
a) účetní závěrku za rok 2013 (účetní výkazy 
– rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu) a vý-

sledek hospodaření za rok 2013 příspěvkové 
organizace Bytový podnik města Železného 
Brodu, IČ: 64669033
b) účetní závěrku za rok 2013 (účetní výkazy 
– rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu) a vý-
sledek hospodaření za rok 2013 příspěvkové 
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organizace ZŠ Pelechovská, Železný Brod, 
IČ: 70694982
c) účetní závěrku za rok 2013 (účetní výka-
zy – rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu)  
a výsledek hospodaření za rok 2013 příspěv-
kové organizace ZŠ Školní, Železný Brod,  
IČ: 70694974
d) účetní závěrku za rok 2013 (účetní výka-
zy – rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu)  
a výsledek hospodaření za rok 2013 příspěv-
kové organizace MŠ Slunečná, Železný Brod,  
IČ 70695016
e) účetní závěrku za rok 2013 (účetní výka-
zy – rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu)  
a výsledek hospodaření za rok 2013 příspěv-
kové organizace MŠ Stavbařů, Železný Brod,  
IČ 70694991
f) účetní závěrku za rok 2013 (účetní výkazy 
– rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu) a vý-
sledek hospodaření za rok 2013 příspěvkové 
organizace Městské muzeum v Železném 
Brodě, IČ: 43257283
g) účetní závěrku za rok 2013 (účetní výkazy 
– rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu) a vý-
sledek hospodaření za rok 2013 příspěvkové 
organizace DDM Mozaika, Železný Brod,  
IČ: 75125439
h) účetní závěrku za rok 2013 (účetní výkazy 
– rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu) a vý-
sledek hospodaření za rok 2013 příspěvkové  
organizace ZUŠ Železný Brod, IČ: 75125412
schvaluje navýšení počtu pracovníku odboru 
sociálních věcí o 0,8 úvazku sociálního pracov-
níka od 1. 6. 2014, celkový počet úvazků 4,8
schvaluje změnu Organizačního řádu Měst-
ského úřadu Železný Brod – činnost Odboru 
územního plánování a regionálního rozvoje se 
doplňuje o agendu pořizování Územně pláno-
vacích podkladů dle § 6 odst. 1 písm. b) zá-
kona č. 186/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů
schvaluje smlouvu a dodatek smlouvy  
o nákupu dopravního hasičského automobi-
lu od společnosti ELTRANS Liberec s. r. o., 

Stráž nad Nisou 118, 463 03 Stráž nad Nisou, 
IČ: 250 26 313, zastoupené panem Jiřím Kli-
mešem v ceně 1 300 750 Kč s DPH 
schvaluje uzavření provozu Mateřské školy Že-
lezný Brod, Stavbařů 832 a Mateřské školy Že-
lezný Brod, Slunečná 327 včetně odloučených 
pracovišť MŠ Železný Brod, Na Vápence 766  
a Školní 700, v době hlavních prázdnin na šest 
týdnů, a to od 14. 7. do 22. 8. 2014 včetně
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro 
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, pří-
spěvková organizace, IČ: 00085782, ve výši  
4 000 Kč vzhledem k poskytovaným sociál-
ním službám občanům města Železný Brod 
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu 
města položky Finance z loterijní činnosti na 
podporu v sociální oblasti ve výši 25 000 Kč 
občanskému sdružení MOST K NADĚJI, P. Ji-
lemnického 1929, Most 1, IČ: 63125137
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu 
města položky Finance z loterijní činnosti na 
podporu v sociální oblasti ve výši 25 000 Kč 
občanskému sdružení COMPITUM, Vysoká 
4231/35, Jablonec nad Nisou, IČ: 26571129
schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu 
města položky Finance z loterijní činnosti na 
podporu v sociální oblasti ve výši 10 000 Kč 
občanskému sdružení NADĚJE, K Brance 
11/19e, Praha 5, IČ: 00570931
neschvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu 
města položky Finance z loterijní činnosti 
na podporu v sociální oblasti Oblastní cha-
ritě Červený Kostelec, středisko Domov  
sv. Josefa, 5. května 1170, Červený Kostelec, 
IČ: 48623814
bere na vědomí žádost společnosti ABUDAN-
TA BLESS s. r. o., se sídlem V osikách 521/22, 
Praha 9, IČ: 28949706, o prominutí lhůty
schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o po-
skytnutí dotace s Regionální radou regionu 
soudržnosti Severovýchod, Pražská 320/8,  
500 04 Hradec Králové, IČ: 75082721, kterým 
se upřesňuje výše dotace na základě uzavře-
né smlouvy o zhotovení stavby
schvaluje smlouvu o dílo č. 17/2014 na funk-
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ci koordinátora bezpečnosti práce na stavbu 
„Terminál Železný Brod – 1. etapa“ se společ-
ností S.E.Q. spol. s r. o., Pampelišková 513, 
541 02 Trutnov 4, IČ: 27523250, za cenu max. 
59 100 Kč (bez DPH)
schvaluje posunutí dílčího termínu dokonče-
ní stavby objektu B stavby Terminálu Železný 
Brod (část u sokolovny) na 21. 8. 2014 z dů-
vodu zpoždění předání staveniště a zpoždění 
odstranění stánku občerstvení oproti před-
pokladu v zadávací dokumentaci a ukládá 
odboru územního plánování a regionálního 
rozvoje připravit a předložit radě města do-
datek smlouvy o zhotovení stavby se společ-
ností Syner s. r. o., Dr. Milady Horákové 580/7,  
460 01 Liberec IV – Perštýn, IČ: 48292516, 
včetně jejího projednání s poskytovatelem 
dotace
schvaluje Dohodu o převodu některých práv  
a povinností z rozhodnutí o umístění stavby 
Terminál Železný Brod – 1. etapa mezi spo-
lečností Telefónica Czech Republic, a. s., Ol-
šanská 5/55, 130 34 Praha 3, IČ: 60193336  
a Městem Železný Brod a schvaluje smlouvu 
o realizaci překládky sítě elektronických ko-
munikací č. UL 2014_0011 se společností Te-
lefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 
2/266, 140 22 Praha 4, IČ: 60193336, v sou-
vislosti se stavbou Terminál Železný Brod 
– 1. etapa
schvaluje nájemní smlouvu se společ-
ností Severočeská vodárenská společ-
nost a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,  
IČ: 49099469, na pronájem vodovodu Těpeř-
ská stráň za 1 Kč bez DPH ročně na dobu ur-
čitou do 30. 6. 2022
schvaluje podání žádosti o povolení pokácení 
mimolesní zeleně:
1) 12 stromů v zahradě MŠ Na Vápence,
2) 5 stromů v Železném Brodě v ulici Vaněč-
kova u č. p. 407 směrem k Panské zahradě
a ukládá odboru územního plánování a regio-
nálního rozvoje zpracovat a realizovat ve spolu-
práci se zahradní architektkou Ing. Balatkovou 
návrh na výsadbu veřejné zeleně v zahradě 

MŠ Na Vápence včetně návrhu protierozních 
opatření na svažitých částech zahrady MŠ
schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na pro-
jekční práce akce Greenway Jizera – Železný 
Brod, se společností Pudis a. s., Nad Vodovo-
dem 3258/2, Praha 10, IČ: 45272891, o část-
ku 90 000 Kč bez DPH z důvodu dopracování 
posouzení vlivu cyklostezky na průtočný profil 
a posouzení vlivu na lokality v zájmu ochrany 
přírody
bere na vědomí zápis z úředních dnů měst-
ského architekta na Městském úřadě Železný 
Brod ze dne 7. 4. 2014 a 23. 4. 2014
bere na vědomí zprávu z jednání redakč-
ní rady Železnobrodského zpravodaje dne  
16. 4. 2014
bere na vědomí zprávu z jednání kulturní ko-
mise dne 6. 5. 2014
bere na vědomí zprávu z jednání komise pro 
sport dne 22. 4. 2014
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši  
6 000 Kč FSA Jany Boučkové, Záškolí 195, Že-
lezný Brod, IČ: 49886061, na akci Česko se 
hýbe na školách plných zdraví, která se usku-
tečnila 10. 4. 2014 v hale Železný Brod; příspě-
vek bude poskytnut z fondu komise pro sport 
schvaluje financování Svatojánské pouti, 
která proběhne dne 17. 5. 2014 v kostelíčku  
sv. Jana Nepomuckého Na Poušti, ve výši 
16 500 Kč; částka bude poskytnuta z fondu 
komise pro společenský a spolkový život
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši  
4 000 Kč Sdružení zdravotně postižených Že-
leznobrodska o. s., Příčná 350, Železný Brod, 
na nákup klubové a kancelářské vybavenosti; 
příspěvek bude poskytnut z fondu komise pro 
společenský a spolkový život
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši  
8 000 Kč SDH Těpeře, Těpeře 68, Železný 
Brod, IČ: 64668291, na Bzovsko – Těpeřský 
pohár, který proběhl dne 4. 5. 2014 na hřišti 
ve Bzí; příspěvek bude poskytnut z fondu ko-
mise pro společenský a spolkový život
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši  
9 000 Kč Českému červenému kříži, Oblast-
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ní spolek Jablonec nad Nisou, místní skupina 
Železný Brod, Příčná 350, Železný Brod, na 
činnost pro rok 2014; příspěvek bude poskyt-
nut z fondu komise pro společenský a spol-
kový život
schvaluje financování pokračování zvelebe-
ní části Poříče ve výši 35 000 Kč s podmín-
kou, že návrh řešení bude schválen odborem 
územního plánování a regionálního rozvoje  
a městským architektem; částka bude po-
skytnuta z fondu komise pro společenský  
a spolkový život
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši  
6 500 Kč Českému rybářskému svazu, místní 
organizace Železný Brod, na rybářské závody, 
které proběhly 26. 4. 2014 v Jesenném; pří-
spěvek bude poskytnut z fondu komise pro 
společenský a spolkový život 
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši  
9 000 Kč Broďance, Tanečnímu a swingovému 
orchestru ZUŠ Železný Brod, 468 22 Železný 
Brod, na mezinárodní přehlídku dechových 
hudeb; příspěvek bude poskytnut z fondu ko-
mise pro společenský a spolkový život
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši  
25 000 Kč TJ Sokol Těpeře, Těpeře 77, Železný 
Brod, IČ: 01877216, na ROCKFEST TĚPEŘE, 
který se uskuteční 25. 6. 2014 na hřišti u so-
kolovny v Těpeřích; příspěvek bude poskytnut 
z fondu komise pro společenský a spolkový 
život
schvaluje financování projektu SEŠ-LOST?, 
který se uskuteční ve dnech 6.–8. 6. 2014 ve 
veřejném prostoru Železného Brodu ve výši 
20 000 Kč; částka bude poskytnuta z fondu 
kulturní komise
schvaluje výjimku Obecně závazné vyhlášky 
Města Železného Brodu č. 2/2011 o ochraně 
nočního klidu na akci SEŠ-LOST? v rozsahu  
6. 6. 2014 od 22.00 hodin do 7. 6. 2014 do 
02.00 hodin a 7. 6. 2014 od 22.00 hodin do  
8. 6. 2014 do 02.00 hodin
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši  
22 600 Kč občanskému sdružení HLUK, Fran-
tiška Balatky 584, Železný Brod, IČ: 22900951, 

na IRON BROD FEST 5.0, který se uskuteční 
31. 5. 2014 v areálu skautské klubovny; příspě-
vek bude poskytnut z fondu kulturní komise 
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši  
27 000 Kč Základní umělecké škole Želez-
ný Brod, Koberovská 589, Železný Brod,  
IČ: 75125412, na výrobu CD Železnobrodské 
koledy; příspěvek bude poskytnut z fondu kul-
turní komise 
bere na vědomí žádost o pronájem nebyto-
vého prostoru v objektu KC Kina v Železném 
Brodě za účelem zřízení kavárny
schvaluje pronájem prostoru k podnikání na 
pozemku p. č. 770/1, jehož součástí je stav-
ba pro výrobu a skladování v k. ú. Železný 
Brod panu K. V., Železný Brod, IČ: 15687155,  
DIČ CZ5403113221, za cenu 150 Kč za m2/rok 
a schvaluje uzavření dodatku nájemní smlou-
vy č. 1 s tím, že bude požadováno doplnění 
3 měsíční kauce. Prostor je umístěn v I. nad-
zemním podlaží, jeho výměra činí 112 m2 pod-
lahové plochy
schvaluje pronájem části pozemku  
p. č. 1353/5 – ostatní plocha – zeleň a proná-
jem části pozemku p. č. 1353/3 – zastavěná 
plocha a nádvoří se stavbou občanské vyba-
venosti č. p. 859 – nábřeží Obránců míru, Že-
lezný Brod Tenisovému klubu Železný Brod, 
o. s., IČ: 44225245, nábřeží Obránců míru 
859, Železný Brod za stejných podmínek dle 
platné nájemní smlouvy a schvaluje Dodatek 
k nájemní smlouvě č. 1 mezi Městem Železný 
Brod a Tenisovým klubem Železný Brod, o. s., 
IČ: 44225245
schvaluje pronájem části pozemku  
p. č. 1393/1 – ost. pl. v k. ú. Železný Brod 
na městském koupališti v době letních se-
zón 2014–2016 za cenu 500 Kč za měsíc, po 
dobu sezonního provozu městského koupa-
liště, panu R. D., Železný Brod, PSČ 468 22,  
IČ: 16390822 a
schvaluje uzavření smlouvy na pronájem části 
pozemku p. č. 1393/1 v k. ú. Železný Brod za úče-
lem umístění mrazícího boxu s panem R. D.
schvaluje pronájem části pozemku  
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p. č. 1393/1 – ost.pl. v k. ú. Železný Brod  
o velikosti 5x3 m za účelem umístění stánku  
s občerstvením na městském koupališ-
ti v době letních sezón 2014–2016 za cenu  
10 000 Kč měsíčně + energie, po dobu se-
zonního provozu městského koupaliště, panu  
F. V., Bakov nad Jizerou, IČ: 49800833  
a schvaluje uzavření smlouvy na pronájem 
části pozemku p. č. 1393/1 v k. ú. Železný 
Brod za účelem umístění stánku s občerstve-
ním s panem F. V.
schvaluje zřízení věcného břemene na části 
ppč. 1190 a 1191, vše v k. ú. Horská Kame-
nice pro ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,  
PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 
ve smyslu:
a) práva Budoucí oprávněné zřizovat a provo-
zovat Soustavu na Pozemku;
b) práva Budoucí oprávněné přetínat Pozemek 
vodiči a umisťovat v něm vedení;
za cenu za cenu 300 Kč/bm, + sazba DPH
a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a souhla-
su se zřízením stavby
schvaluje bezplatné užívání prostor Měst-
ského divadla v Železném Brodě za účelem 
divadelních představení a zkoušek pro Z. B., 
bytem, Železný Brod a schvaluje uzavření 
dohody o užívání prostor Městského divadla 
v Železném Brodě mezi Městem Železný 
Brod a paní Z. B.
bere na vědomí zprávu bytové komise z vý-
běrového řízení na obsazení nabízených měst-
ských bytů ze dne 6. 5. 2014
schvaluje přidělení bytu č. 55 o velikosti 2+1, 
Vaněčkova 407, Železný Brod, panu M. V., nyní 
bytem Železný Brod, nájemné je stanoveno 
na 61 Kč/m². Náhradníkem je pan R. M., ná-
jemné je stanoveno na 58 Kč
schvaluje přidělení bytu č. 5 o velikosti 2+1, 
Vaněčkova 431, Železný Brod, paní L. N., nyní 

bytem Železný Brod, nájemné je stanoveno 
na 62 Kč/m². Náhradníkem je pan R. M., ná-
jemné je stanoveno na 56 Kč
schvaluje přidělení bytu č. 5 o velikosti 0+1, 
nábřeží Obránců míru 580, Železný Brod, 
panu M. H., nyní bytem Držkov, nájemné je 
stanoveno na 48 Kč/m²
bere na vědomí žádost paní W. P. o nepo-
dání výpovědi z nájmu a prominutí poplatku 
z prodlení a souhlasí s postupem Bytového 
podniku
souhlasí s výzvou k vyklizení bytu panu R. F. 
a s vymáháním dlužného nájemného včetně 
advokátního tarifu z důvodu vypršení  nájemní 
smlouvy k 30. 4. 2014 na byt o velikosti 1+3 
o výměře 75,90m² v budově Masarykova ul., 
Železný Brod, který je součástí nemovitosti 
na p. č. st. 769/1 – zastavěná plocha a nádvo-
ří o výměře 501 m² zapsané na LV č. 10001  
u Katastrálního úřadu pro L. K. pracoviště 
Jablonec nad Nisou a neplacení sjednaného 
nájemného
souhlasí s umístěním sídla spolku Sokolská 
župa Jizerská, Masarykova 500, Železný Brod, 
PSČ 468 22, IČ: 43257755, na adrese Železný 
Brod, Masarykova 500 a zároveň souhlasí se 
zápisem tohoto sídla spolku do spolkového 
rejstříku 
souhlasí s umístěním sídla spolku Tělocvičná 
jednota Sokol Železný Brod, Masarykova 500, 
Železný Brod, PSČ 468 22, IČ: 70956031, na 
adrese Železný Brod, Masarykova 500, a zá-
roveň souhlasí se zápisem tohoto sídla spolku 
do spolkového rejstříku 
schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o zho-
tovení stavby se společností NATURTEP  
spol. s r. o., Na Lučinách 10, 417 12 Proboš-
tov, IČ: 27347311, kterým se upravuje termín 
dokončení stavby na 11. 9. 2014 z důvodu 
opoždění při předání staveniště
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 usnesení rady města železný brod z 59. schůze 
 konané dne 4. 6. 2014

Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje doplněný program dnešní schůze 
rady města 
schvaluje odpisový plán příspěvkových orga-
nizací zřízených Městem Železný Brod na rok 
2014 revokuje usnesení č. 273/13rm ze dne  
12. 6. 2013, kterým schválila zřízení pracovní 
pozice velitele JSDHO Železný Brod v rozsa-
hu pracovního úvazku 0,65 od 1. 7. 2013 na 
dobu určitou 2 let
schvaluje výjimku Obecně závazné vyhlášky 
města Železného Brodu č.2/2011 o ochra-
ně nočního klidu a souhlasí s prodloužením 
nočního klidu při pořádání akce „ROCKFEST 
Těpeře“ v Těpeřích na hřišti před sokolovnou 
dne 28. 6. 2014 do 03.00 hodin následujícího 
dne bere na vědomí petici proti retardérům 
na Hrubé Horce a ukládá odboru územního 
plánování a regionálního rozvoje zpracovat 
základní technické řešení a vyvolat jednání 
v dané věci 
schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o dílo se spo-
lečností Colas CZ, a. s., Ke Klíčovu 9, 190 00 
Praha 9, IČ: 26177005, na provedení víceprací 
týkajících se změny rozsahu oprav na komuni-
kaci na Popluž v ceně 103 654,14 Kč + DPH
schvaluje výběr administrátora projektu 
„Zefektivnění nakládání s biologicky rozlo-
žitelným komunálním odpadem ve Městě 
Železný Brod“ a schvaluje příkazní smlouvu 
se společností First International Company  
s. r. o., se sídlem Českých bratří 302, Vysoké 
mýto, IČ: 25294547, na administraci projektu 
za cenu 65 000 Kč bez DPH
schvaluje smlouvu o dílo na zhotovitele doku-
mentace provádění stavby a autorský dozor 
v rámci projektu „Dovybavení sběrného dvo-
ra v Železném Brodě“ podpořeného v rámci 
52. výzvy OPŽP, se společností Profes projekt 
spol. s r. o., Vejrichova 272, 511 01 Turnov, 
IČ: 46506942, za ceny zpracování dokumenta-

ce k provádění stavby ve výši 76 000 Kč bez 
DPH a výkon autorského dozoru v rozsahu  
10 kontrolních dnů ve výši 12 000 Kč bez DPH
schvaluje výběr poskytovatele dotačního ma-
nagementu akce „Dovybavení sběrného dvo-
ra v Železném Brodě“ 
a schvaluje příkazní smlouvu se společnos-
tí First International Company s. r. o., Luční 
296, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25294547, na 
administraci projektu Dovybavení sběrného 
dvora v Železném Brodě za cenu 63 000 Kč 
bez DPH
schvaluje zadání Obnovy střešního pláště 
objektu hasičské zbrojnice Těpeře č. p. 68  
k. ú. Chlístov u Železného Brodu společnosti 
Klempířství Zdeněk Hejduk, IČ: 10425322 
a schvaluje smlouvu o dílo se společnos-
tí Klempířství Zdeněk Hejduk, Bzí 88, 468 
22 Železný Brod, IČ: 10425322, na obno-
vu střešního pláště objektu Těpeře č. p. 68 
k. ú. Chlístov u Železného Brodu v ceně  
205 168 Kč včetně 21 % DPH
schvaluje zadání Obnovy střešního pláště  
a krovu objektu na p. č. 141 v k. ú. Bzí u Želez-
ného Brodu (hasičská zbrojnice) společnosti 
Klempířství Zdeněk Hejduk a 
schvaluje smlouvu o dílo se společnos-
tí Klempířství Zdeněk Hejduk, Bzí 88, 468 22 
Železný Brod, IČ: 10425322, na obnovu střeš-
ního pláště a krovu objektu na p. č. 141 k. ú. 
Bzí u Železného Brodu v ceně 87 011 Kč včet-
ně 21 % DPH
bere na vědomí zprávu z jednání redakč-
ní rady Železnobrodského zpravodaje dne  
16. 5. 2014
bere na vědomí zprávu z jednání kulturní ko-
mise dne 27. 5. 2014
bere na vědomí zprávu z jednání komise pro 
sport dne 27. 5. 2014
schvaluje financování pořízení vybavení pro 
mládež Horolezeckému oddílu Železný Brod, 
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zastoupenému Mgr. Zuzanou Hnilicovou, Příč-
ná 460, Železný Brod, ve výši 7 700 Kč; částka 
bude poskytnuta z fondu komise pro sport
schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši  
19 200 Kč Janě Boučkové, Záškolí 195, Že-
lezný Brod, IČ: 49886061, na školení lektorů 
v projektu Děti na startu; příspěvek bude po-
skytnut z fondu komise pro sport
schvaluje financování pojištění výstavy 
„HEAD LANDS“ Františka Skály, která bude 
probíhat ve dnech 27. 5.–25. 6. 2014 ve vý-
stavní síni Vlastimila Rady ve výši 7 500 Kč; 
částka bude poskytnuta z fondu kulturní ko-
mise
bere na vědomí rozšíření využití financová-
ní projektu SEŠ-LOST?, který se uskuteční 
ve dnech 6.–8. 6. 2014 ve veřejném prostoru 
Železného Brodu, na pokrytí nákladů na pre-
zentaci akce, dalších honorářů pro účinkující  
a zaplacení brigádníků a 
souhlasí se zapůjčením lavic a s využitím 
sloupů veřejného osvětlení k vylepení ukaza-
telů na tuto akci
schvaluje zřízení věcného břemene na části 
ppč. 869, 849/7, 849/4, 849/5, 849/3, 810/1, 
833, 834, 835, 836, 837, 827, 828, 839, 841, 
842, 843, 844, 845, 846, 847, 829, 831, 832, 
856, 849/3, 810/3, 855, 869, vše v k.ú. Želez-
ný Brod pro RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 94, 
Ústí nad Labem, IČ: 27295567, ve smyslu:
a) práva zřídit a provozovat na budoucím slu-
žebném pozemku plynárenské zařízení,
b) práva vstupovat a vjíždět na budoucí služeb-
ný pozemek v souvislosti se zřizováním, sta-
vebními úpravami, opravami, provozováním  
a odstraněním plynárenského zařízení za cenu 
300 Kč/bm + sazba DPH v komunikaci a 500 
Kč/bm + sazba DPH mimo komunikace – viz 
ceník za jednorázovou úhradu pro zřízení věc-
ných břemen a 

schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene mezi Městem 
Železný Brod a RWE GasNet, s. r. o.
schvaluje zrušení věcného břemene na po-
zemcích p. č. 856, 810/1 810/3 v k. ú. Železný 
Brod, které vzniklo na základě smlouvy o zří-
zení věcného břemene č. sml. DZP/201/254/
2007/VBD, vklad práva povolen rozhodnutím 
č. V5552/2008–504 oprávněný SČP Net,  
s. r. o., IČ: 27295567
schvaluje prominutí 50 % dlužného pená-
le za byt Vaněčkova 341, Železný Brod paní  
A. M., trvale bytem tamtéž, za podmínky pl-
ného uhrazení dluhu na místním poplatku za 
odpady
schvaluje výměnu bytů mezi paní K. V., Na Vá-
pence 755, Železný Brod a manželi J. a R. H., 
Vaněčkova 431, Železný Brod
souhlasí s udělením výjimky paní V. K., trva-
le bytem Ivančice, ze Směrnice pronajímání 
obecních bytů dle čl. 12, bod 4 písm. b) a sou-
hlasí s jejím přihlášením do výběrového řízení 
o byt v Železném Brodě obálkovou metodou
schvaluje záměr pronájmu části ppč. 1395 
v k. ú. Železný Brod (dřevěné podium) za úče-
lem zřízení předzahrádky v roce 2014
schvaluje financování ve výši 23 111 Kč Bzov-
skému okrašlovacímu spolku o. s., Bzí 1,  
468 28, Železný Brod, IČ: 27022048, na Sta-
romilskou pouť do Bzí, která se uskuteční  
7. 6. 2014; částka bude poskytnuta z fondu ko-
mise pro společenský a spolkový život
pověřuje ředitelku Městského muzea v Že-
lezném Brodě paní Mgr. Petru Hejralovou 
k jednání ve věci odkoupení obrazu Vlastimila 
Rady
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  z odboru obecní živnostenský úřad

 upozornění pro občany, zejména pro seniory

V našem městě se čas od času objevují lidé, 
kteří zejména se staršími spoluobčany navazují 
kontakt a vyplňují dotazníky týkající se veřejné-
ho průzkumu v různých oblastech nebo nabízejí 
služby, jako např. získání levnějšího plynu, elek-
třiny nebo telefonování. Při těchto příležitostech 
velice snadno získají od občanů osobní údaje tím, 
že si nechají předložit občanský průkaz nebo si 
vyžádají číslo telefonu. Pokud se již dáte do řeči 
s tímto člověkem a chce po vás telefonní kontakt, 
popř. občanský průkaz, důsledně odmítněte. Na 
dlouhou dobu byste se ho nezbavili. Nejjedno-
dušší způsob, jak se s nimi vůbec nedostat do 

kontaktu je vyhnout se jim a nejúčinnější ochrana 
– nesdělovat osobní údaje, telefonní čísla a ne-
předkládat osobní doklady, aby nedošlo ke zne-
užití. Pokud vám budou nabízet k podpisu nějaké 
výhodné smlouvy, musíte se držet zuby nehty  
a nic nepodepisovat. Ušetříte si tím spoustu ne-
příjemných starostí. Za těmito lidmi není nikdo 
jiný než podomní prodejci a vy se dřív nebo poz-
ději zúčastníte další předváděcí akce, kde vám 
budou nabízeny předražené výrobky, nebo pode-
píšete nevýhodnou smlouvu.

Monika Králová
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

  městská policie železný brod informuje

V červnu přijala MP oznámení o mentálně 
postiženém muži, který uvízl v nepřístupném 
terénu. Strážnici se k muži dostali a zajistili ho 
proti pádu. Na místo byl přivolán HZS, který 
muže vyprostil a RZS, která muže převezla do 
nemocnice.

V červnu MP asistovala u pěti dopravních ne-
hod. Všechny se obešly bez vážnější újmy na 
zdraví.

MP bylo v tomto měsíci řešeno 13 oznámení, 
ve kterých si občané stěžovali, že dochází ze 
strany jiných k veřejnému pohoršení. Ve všech 
případech byli pachatelé pod vlivem alkoholu.

Největší akcí, kterou v červnu MP zajišťova-
la, byl tradiční Jarmark. Při něm nalezla čtyři 
ztracené děti a předala je rodičům. V průbě-
hu akce muselo být odtaženo jedno vozidlo, 
které tvořilo překážku v silničním provozu. Ve 
spolupráci s OO PČR prováděla preventivní 
hlídkovou činnost a zabezpečila řádný prů-

běh koncertů na Malém náměstí. V průběhu 
Jarmarku řešila pět případů, kdy si lidé sami 
způsobili újmu na zdraví a museli být převe-
zeni do nemocnice, dvanáct případů se týka-
lo podezření ze spáchání trestné činnosti, tři 
osoby předvedla na PČR, tři případy předala 
k dořešení správnímu orgánu. Dále bylo ulo-
ženo 10 blokových pokut, 26 případů bylo ře-
šeno domluvou, při své činnosti zkontrolovala  
43 osob. Bylo přijato ještě dalších 55 oznáme-
ní, které MP prověřovala 

Celkem bylo v červnu přijato 310 oznámení, 
35 z nich bylo vyřešeno v blokovém řízení,  
55 případů bylo řešeno ve spolupráci s Policií 
ČR. 3 případy byly předány k dořešení správ-
nímu orgánu. Zbytek případů byl vyřešen do-
mluvou, nebo se jednalo o žádosti o pomoc, 
které nemají trestněprávní charakter.

sstr. Hriník Pavel
velitel MP
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 z odboru územního plánování a regionálního rozvoje

 demoliční práce

Objekt bývalé zvláštní školy, později ško-
ly speciální na nábřeží Obránců míru nikdy 
k výuce určen nebyl, ale protože nebyly jiné 
vhodné prostory, musela škola takto mnoho 
let fungovat, i když za nevyhovujících hygie-
nických podmínek. Po četných urgencích se 
škola začlenila do provozu Základní školy Pe-
lechovská, kde už dva roky bez větších problé-
mů funguje. Nevyhovující objekt byl postupně 
demontován a stavba byla odstraněna. Práce 
prováděly Technické služby města a náklady 
na demolici byly hrazeny z městského roz-
počtu. V současné době se hledají varianty 
využití volného prostoru s tím, že využití musí 
samozřejmě odpovídat platnému územnímu 
plánu města.
Druhou demolicí je odstranění tobogánu 
v prostoru koupaliště. Toto zařízení, které bylo 
vybudováno na základě víceméně nadšenecké 
práce místních podnikatelů, již bylo na hranici 
své životnosti, a poté, co zde v loňské sezó-
ně došlo k menšímu úrazu, bylo rozhodnuto 
o uzavření tobogánu. Během zimních měsíců 
se hledaly možnosti vhodné úpravy stávající-
ho tobogánu, případně možnosti vybudování 

nového. Zvítězila varianta vybudování nového 
tobogánu, ale zde jsme narazili na finanční 
možnosti rozpočtu města, protože stavba by 
stála minimálně 4 mil. Kč.
Stavba nového tobogánu byla proto odlože-
na a bude se hledat takové řešení, které by 
rozpočet města zatížilo co nejméně (byť výše 
uvedenou částku radikálně snížíme jen stě-
ží). Snahou bude, aby se nový tobogán ob-
jevil v areálu koupaliště co nejdříve, protože 
máme za to, že železnobrodské koupaliště  
a tobogán k sobě patří, a případná konku-
rence v okolí (Jablonec nad Nisou či Turnov) 
budou fungovat komerčně zcela rozdílně,  
a návštěvnost koupaliště v Železném Brodě 
by tato konkurence neměla ovlivnit.
Odstranění stavby tobogánu provedl pan Ro-
man Daníček, který za odvoz železa nabídl 
nejzajímavější cenu. 

Ing. Daniel Mach
Odbor územního plánování 

a regionálního rozvoje

Nezávisle na sobě proběhly v červnu demolice dvou staveb, či spíše zařízení, ke kterým 
se váže nedávná historie města.
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p. p. č. 48/2 – zahrada, výměra 2 818 m2,  
k. ú. Chlístov u Železného Brodu
Pozemek je v platném územním plánu určen  
k zastavění stavbou rodinného domu.  

Pozemek je přístupný z veřejné komunikace. 
Podmínka prodeje pozemku z majetku Města 
Železný Brod je realizace stavby rodinného 
domu.

 město železný brod nabízí k prodeji pozemek na chlístově

Město Železný Brod nabízí uchazečům formou 
pronájmu využití areálu bývalého Exathermu. 
Jedná se o bývalý výrobní závod, který leží  
v levobřežním centru města. Areál se skládá  
z několika budov a pozemků:

STAVBY
objekt A – budova bez č. p. – výrobní objekt 
na parcele 770/3
objekt B – č. p. 138 – na parcele 770/2, 
výrobní objekt
objekt C – budova bez č. p. – výrobní objekt 
na parcele 770/1

POZEMKY
p. p. č. 770/3 o výměře 119 m2 objekt A

p. p. č. 770/2 o výměře 1 039 m2 objekt B
p. p. č. 770/1 o výměře 383 m2 objekt C
vše v k. ú. Železný Brod

 město železný brod nabízí k pronájmu bývalý exatherm

Budova A

Budova B

Budova C

Rada města dne 18. 12. 2013 usnesením  
č. 525/13 rm schvaluje pronájem:
stavba bez č. p. postavená na pozemku  
p. č. 812/3 o výměře 96 m2 v k. ú. Železný 
Brod.
Informace: Iveta Polejová 
nemovitosti, Odbor ÚPaRR, tel.: 483 333 944

 město železný brod nabízí k pronájmu objekt na poříči
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informační a kulturní stŘedisko

 přípravy na skleněné městečko jsou v plném proudu
Sklářský veletrh 2014 
V rámci 8. ročníku městských slavností „Skle-
něné městečko“ pořádá sklářská škola další 
ročník doprovodné akce „Sklářský veletrh“. 
Firmy, které chtějí prezentovat své výrobky, 
se mohou již nyní přihlašovat. Účastníkům 
z předchozích let bude přihláška rozeslána 
poštou. Počet výstavních vitrín je omezený, 
doporučujeme proto přihlášení neodkládat. 
Firmám, které mají zájem o prodej svého 
zboží, nabízíme prostor v učebnách a na chod-
bách. 

Sklářské sympozium – Letní sklářská dílna
V rámci 8. ročníku městských slavností „Skle-
něné městečko“ pořádá Město Železný Brod 
v těsné spolupráci s železnobrodskou Střední 
uměleckoprůmyslovou školou a Městským 
muzeem již 3. ročník sklářského sympozia 
nazvané „Letní sklářská dílna 2014“. Realizace 
návrhů pozvaných výtvarníků bude probíhat 
za pomoci sklářských mistrů ve školní huti ve 
dnech 8.–10. září 2014. Výsledky tvorby budou 
prezentovány veřejnosti v den zahájení Skle-
něného městečka v sobotu 20. září 2014.

Prezentace sklářských firem – vydání kata-
logu
Sklářské firmy se v rámci Skleněného měs-
tečka prezentují na Sklářském veletrhu ve 
sklářské škole, ale i v Husově ulici a na Malém 
náměstí, kde se tradičně představují sklářská 
řemesla “pod širým nebem”. Firmy budou 
osloveny pořadateli, SUPŠS a IKS Železný 
Brod. Díky podpoře Okresní hospodářské ko-
mory v Jablonci nad Nisou bude vydán pro-
pagační materiál (tištěný program/katalog), 
který bude sloužit jak k propagaci Skleněné-
ho městečka, tak samozřejmě samotných fi-
rem. Firmy, které své přihlášky odevzdají do 
1. srpna 2014 budou v tomto propagačním 
materiálu/tištěném programu po zaslání poža-
dovaných podkladů zahrnuty (předpokládaný 
náklad 1500 ks). 

Česko-polské tvůrčí dílny
I díky schválené dotaci z Euroregionu Nisa  
s výší příspěvku 8 928,61 Euro proběhne  
v letošním roce sklářské symposium v SUPŠS 
Železný Brod a kreativní dílny na náměstí  
3. května, které zahrnují mimo jiné výtvarné 
“jelení dílny z Jelení Hory”, vypalování výrob-
ků v keramických mobilních píckách, vytváře-
ní skleněné mozaiky s tematikou Železného 
Brodu s polskými lektory.

 veřejná soutěž na nový layout 
 měsíčníku železnobrodský zpravodaj

Vedení města Železný Brod připravuje veřej-
nou soutěž o nový grafický návrh podoby Že-
leznobrodského zpravodaje. Návrh by měl od 
ledna 2015 vizuálně obměnit tento měsíčník 
vydávaný městem. Podrobné soutěžní pod-
mínky pro předložení nového layoutu měsíč-
níku, včetně závazných termínů pro odevzdá-

ní návrhů, budou zveřejněny v červenci na 
městkých www stránkách (v sekci Informační 
a kulturní středisko).

Bc. Iva Chaloupková
vedoucí IKS Železný Brod a 

MgA. Martin Hlubuček
zástupce ředitelky SUPŠS Železný Brod 
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turistickÉ informační centrum

 sezónní otevírací doba

Květen–září: po–pá 9–12 a 12.30–17 hodin, so–ne 9–13 hodin.
V době státních svátků 5. a 6. 7. 2014 otevřeno od 9 do 13 hodin.

 prodej

Upomínkové a sběratelské předměty města 
Železný Brod, mapy, pohlednice
Z novinek:
placky na připnutí – „Mám ♥ Železný Brod“
upomínková bylinná a cherry Medovina,  
ozdobná láhev 0,2 l 
magnet – Riegrova stezka (2 druhy)
CD s názvem No a co… skupiny Těsně Vedle

Lidové stavby Libereckého kraje – brožura
Alena Kortanová: Železný Brod a jeho historic-
ká zákoutí – kniha
Města a obce Libereckého kraje – kniha, na-
kladatelství Proxima Bohemia
zdarma: turistické mapy Železnobrodsko  
a Semilsko, Turistické noviny Český ráj, sezón-
ní propagační materiály

 tic železný brod druhé v libereckém kraji

Vlastníkem systému je Ministerstvo pro míst-
ní rozvoj ČR, které na jeho realizaci spolu-
pracuje s vybranými profesními asociacemi 
v cestovním ruchu. ČSKS byl vytvořen s vy-
užitím licence německého systému Service 

Qualität Deutschland (SQD), který již více než 
deset let přispívá k rozvoji kvality služeb v Ně-
mecku. Systém je vhodný pro všechny orga-
nizace, kterým záleží na svém dalším rozvoji  
a které mají zájem posilovat své postavení na 
trhu, jejich cílem je poskytovat služby nejvyšší 
kvality a naplňovat očekávání svých zákazní-
ků. Vizí ČSKS se pracovnice turistického infor-
mačního centra zavázaly naplňovat Standard 
Českého systému kvality služeb. Věříme,  
že i vy oceníte, že se řídíme heslem „Kvalit-
ní informace a milý úsměv na tváři je pro Vás  
u nás zárukou“. Více informací včetně prezen-
tace našeho TIC naleznete na www.csks.cz.

Turistické informační centrum získalo jako druhé infocentrum v Libereckém kraji certifi-
kát I. stupně Českého systému kvality služeb. Co je vůbec Český systém kvality služeb 
(ČSKS)? Je to dobrovolný inovativní nástroj, který systematickým způsobem pomáhá   
ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících 
službách.
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 „letní aktivní dny“ v železném brodě 1. 7.–29. 8. 2014

Informační a kulturní středisko Železný Brod 
připravilo program s názvem „Letní aktivní 
dny“. Nejen návštěvníci města mohou po-
znávat Železný Brod z různých úhlů pohle-
du. Každý všední den je tematicky zaměřen,  
a tak tu máme Industriální pondělí, Spor-
tovní úterý, Skleněnou středu, Trávníkový 

čtvrtek a Vyhlídkový pátek. 
Díky spolupráci s Infovejměnkem/Koloběžka-
mi Český ráj si můžete například zapůjčit na 
informačním centru Železný Brod koloběžku 
a projet se na Podspálov. Více informací na-
leznete na http://www.zeleznybrod.cz/obcan/
kultura-sport-spolky/informacni-kulturni-stre-
disko/mestske-akce/letni-aktivni-dny.

Bc. Iva Chaloupková
vedoucí IKS

 plánované podzimní zájezdy

Zájezd na vynikající divadelní představení 
do Divadla ABC Praha 11. září
Leo Rosten: Pan Kaplan má třídu rád
Hra o záludnostech vyučování cizí řeči v origi-
nálním jevištním provedení plném písní, tan-
ce a půvabného humoru. Urputná vážnost, se 
kterou dospělí ke svému vzdělávání přistupují, 
přináší řadu zábavných a úsměvných situací. 

Hrají: Oldřich Vízner, Jaroslav Vlach, Lubomír 
Lipský, Jiří Klem, Martin Písařík, Jitka Smut-
ná, Hana Doulová, Veronika Gajerová a další.
Hlaste se v TIC již od června, při přihlášení 
bude vybírána záloha 300 Kč, cena 550 Kč 
včetně dopravy.
Tradiční zájezd na Zahradu Čech 18. září
38. ročník nejnavštěvovanější zahradnické 
výstavy v České republice v Litoměřicích  
nabídne tradičně bohatý sortiment pro zahrád-
káře, chalupáře a kutily. Součástí veletrhu bude  
i kulturní a doprovodný program.
Vstupné plné 70 Kč, vstupné snížené (důchod-
ci, studenti, držitelé karet ZTP) 50 Kč, zdarma 
děti do 120 cm a držitelé karet ZTP/P.
Hlaste se v TIC, při přihlášení bude vybírá-
na záloha 200 Kč na dopravu.

Z nádherného představení 
Pan Kaplan má třídu rád
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 putování za lidovými stavbami, program na prázdniny 
 a dovolené

V daném termínu bude možné navštívit řadu 
míst, kde budou zpřístupněny památky lido-
vé architektury, uskuteční se komentované 
prohlídky, výstavy a další akce zaměřené na 
seznámení široké veřejnosti s bohatstvím na-
šeho lidového stavitelství.  
Virtuální (ale třeba i skutečná) trasa putování 
začíná v Turnově, kde můžeme navštívit Mu-
zeum Českého ráje s  rozsáhlou expozicí ná-
rodopisu a rekonstruovaným Kamenářským 
domem. 
Pokračuje do nedalekých Dolánek na Dlaskův 
statek, k překrásné ukázce pojizerské roube-
né architektury z roku 1716 s rozsáhlou expo-
zicí seznamující s životem na statku. V neděli 
20. července zde budou navíc předváděna 
různá tradiční řemesla. Dále nás trasa zave-
de do vesničky Zbirohy s řadou dochovaných 
drobných roubených usedlostí. Na další za-
stávce v Malé Skále nás čeká Boučkův sta-
tek, v němž si můžeme prohlédnout galerii 
Josefa Jíry a místní muzeum nebo se posilnit 
ve stylové hospodě.  V roubeném špýcharu  
s infocentrem a stodole u statku sídlí společ-
nost Koloběžky Český ráj, jejíž název napovídá 
nabídku služeb – zde můžeme „přesedlat“ na 
tento zajímavý dopravní prostředek. V Malé 
Skále bude možno navštívit ještě unikátně 
dochovaný areál Vacardova mlýna s pilou.  Po-
dél Jizery putujeme dál do Železného Brodu, 
historického města proslaveného sklářstvím 
a také množstvím památek lidové architek-
tury, soustředěných zejména v památkové 
rezervaci Trávníky malebně rozložené na 
stráni nad městem a v památkové zóně pod 

kostelem sv. Jakuba Většího s dřevěnou zvo-
nicí. K nejzajímavějším dochovaným lidovým 
stavbám v Železném Brodě patří například 
tzv. Vélovsko, Grossovsko, Folkrtovsko, Huš-
kovsko a zejména pak nejmohutnější z nich 
Běliště, dnes sloužící jako národopisná expo-
zice Městského muzea v Železném Brodě.  
V Železném Brodě ale trasa nekončí. Posled-
ní nebo také eventuálně první zastávkou jsou 
Semily s půvabným souborem drobných rou-
bených příměstských chalup v Jílovecké ulici 
zvaných Jílovecké roubenky. V jedné z nich je 
umístěna originální pilníkářská dílna, v níž se 
o víkendu 19.–20. 7. budou moci návštěvníci 
s tímto kdysi rozšířeným řemeslem seznámit 
a případně si ho i vyzkoušet. 

Putování naším krásným krajem si můžeme 
ještě obohatit řadou odboček. Zájemci najdou 
detailnější informace v tiskovinách, které při-
pravuje Liberecký kraj a pořadatelé. Podrob-
nosti budou rovněž průběžně umísťovány na 
webových stránkách www.lidove-stavby.cz, 
www.npu.cz a www.propamatky.com. A také 
na webových stránkách www.slavnestavby.cz.

Pořadateli a organizátory Dnů lidové architek-
tury Čech, Moravy a Slezska 2014 jsou:
FOIBOS BOOKS a Kotěrovo centrum archi-
tektury o.p.s. za odborné spolupráce NPÚ  
a obce a města, skanzeny, muzea, majitelé  
a správci lidových staveb a zařízení.

redakčně kráceno

Úspěšný Rok lidové architektury Čech, Moravy a Slezska 2013 vyústil v rozhodnutí or-
ganizátorů pořádat pravidelně každý rok Dny lidové architektury. Orientačním a trvale 
platným termínem bude 21. červenec, takže letošní Dny budou organizovány v předvečer 
tohoto data, v týdnu od 14. do 20. července 2014. Celonárodním programem letošních 
dnů budou aktivity soustředěné do programu Podél Jizery za lidovými stavbami v Libe-
reckém kraji na Turnovsku, Železnobrodsku a Semilsku.
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městskÉ divadlo

 divadelní prázdniny s pozvánkou 
 na podzimní divadelní sezónu

V nabídce je hned několik lákavých titulů:

Divadelní soubor Tyl Železný Brod na září při-
pravuje hru Karla Svobody Sicilský šibal.

10. 10. Ten trapas nepřežiju! aneb Ten řízek 
nezvedej – lekce slušného chování v hlavní 
roli s Michaelou Dolinovou a Ladislavem Ond-
řejem v zastoupení Fanny Agentury Praha 

07. 11. Shirley Valentine – vynikající one wo-
man show Simony Stašové

10. 11. Zahrada – pohádka pro děti na motivy 
Jiřího Trnky v podání Divadla Krapet Praha

15. 11. Noc divadel – Commedia Finita, 
Retrokabaret či Malý princ v podání Studia 
Hamlet Železný Brod a další hosté divadelní 
noci

Během měsíců červenec a srpen budou v divadle prázdniny. V nové podzimní divadelní 
sezóně se můžete těšit na následující představení. 

Ze zkoušky představení Commedia Finita
Ten trapas nepřežiju! 
aneb Ten řízek nezvedej

Ze zkoušky představení Sicilský šibal Shirley Valentine
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 dar patrona (zdislavě)
V pátek 30. 5. přijel na představení Na útěku 
Otmar Brancuzský, herec Činoherního klubu 
Praha a patron Studia Hamlet. Před samotným 
představením předal Zdislavě Bohuslavové 
dar, talisman v podobě dřevěné masky. Mas-
ku dostal před rovnými pětadvaceti lety při za-
ložení souboru Bez chiby. V Železném Brodě 
zůstal celý víkend a společně jsme zformovali 
konkrétní podobu spolupráce včetně něko-
likadenního letního hereckého soustředění. 
Máme se na co těšit, a doufáme, že hlavně 
vy, diváci. „Naše dveře“ jsou stále otevřeny, 
máte-li rádi divadlo, přijďte mezi nás.
„Maska nese Studiu Hamlet úspěch“. Před-
stavení Na útěku sklízí ovace. V neděli 8. 6. 
bylo představení k vidění na Chrastavských 
slavnostech, v pátek 13. 6. zahajovalo Podli-
panské kulturní slavnosti v Českém Brodě. 

Oficiální premiéra proběhla pak v pondělí  
16. 6. na Malé scéně DFXŠ Liberec s ohrom-
ným úspěchem, na základě kterého se před-
stavení Na útěku rýsuje dlouhý život. 

 dar diváků (pokladně)

Na představení přišlo přes sto diváků, mezi 
nimi i kamarádi z okolních divadelních soubo-
rů a kolegové z DS Tyl Železný Brod. Zvláštní 
poděkování patří Heleně Mališové a panu Bo-
humíru Hankovi za pomoc v den představení. 
A co více dodat? Že atmosféra byla úžasná.  
Vybráno bylo celkem 3 461 korun českých.

 studio hamlet

„U pokladny stál Mireček Lamač, herec“

Otmar, Zdislava a maska pro štěstí

 dar hamleta (divadlu)

Studio Hamlet děkuje Městu Železný Brod 
za finanční podporu představení Na útěku 
i za příspěvek na činnost studia. Vážíme si 
možnosti využívat zdarma divadelní prostory, 
což v mnoha městech není samozřejmostí.  
A protože je pro nás divadlo srdeční záleži-
tostí, jako výraz díků zakoupili členové Studio 
Hamlet nové židle do divadelního klubu. Pů-

vodní myšlenkou vlastně bylo po vzoru Diva-
dla Ungelt vyzvat herce, aby si každý přinesl 
svou židli. Ale nakonec jsme zvolili tuto jed-
nodušší cestu. Tak ať se nám všem a našim 
hostům dobře sedí.

Iva Chaloupková
členka Studia Hamlet
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městská galerie vlastimila rady

tomáš plesl

24. července – 17. srpna
út–ne 10–12 a 13–16 hodin
městská galerie vlastimila rady

Vernisáž 23. července od 18 hodin
Úvodní slovo: Prof. Vladimír Kopecký

Tomáš Plesl (*1974) je železnobrodský vý-
tvarník, absolvent zdejší sklářské školy. 
Malbě se intenzivně věnuje od roku 1998. 
Dva roky pedagogicky působil ve sklářské 
škole (v oborech hutní tvarování skla a ma-
lování skla). Nyní pracuje ve Střední umě-
leckoprůmyslové škole v Jablonci nad Nisou 
(obor Design bižuterie a módního doplňku). 
Ve své tvorbě vychází z tradic evropské mal-
by, zabývá se motivy krajin, zátiší, vzácněji 
figurou. Ke své tvorbě uvádí: „Jsme zahlce-
ni vizuálními vjemy – přesto pokaždé znovu 
tajně doufám, že zvítězí ta nejsilnější před-
stava, zobrazená ve své nejvypjatější podo-
bě“. Výstava představí výběr z díla Tomáše 
Plesla posledních let.

Pořádá IKS Železný BrodPořádá ji Město Železný Brod, Městské muze-
um a Informační a kulturní středisko v Železném 
Brodě. Na přípravě a realizaci se podílí Střední 
uměleckoprůmyslová škola sklářská, Studio 
Pelechov firmy Lhotský s. r. o. a DETESK s. r. o.  
Rozdíl je v tom, že zatím co na první výstavu, 
pořádanou k sedmdesátému výročí vzniku ta-
vené plastiky, byli pozváni jen výtvarníci, kte-
ří začínali na zdejší sklářské škole, jsou letos 
zváni také výtvarníci, kteří začínali na jiných 
sklářských školách, ale tavené plastice se 
soustavně, nebo alespoň příležitostně věnují. 
Pracují se stejnou technikou, ale někteří do-
sahují již na první pohled jiných, neméně zají-
mavých výsledků. Naznačují tím, že možnosti 

před lety v Železném Brodě vyvinuté sklářské 
techniky dosud nejsou vyčerpány.
Druhá výstava tavené skleněné plastiky při-
pomíná letošní devadesátiny akademické so-
chařky a sklářské výtvarnice Jaroslavy Brych-
tové. Zahájena bude ve čtvrtek 21. srpna  
a potrvá do 21. září. Nainstalována bude opět 
v Městské galerii Vlastimila Rady na radnici  
a v budově sklářské firmy Detesk (kdysi ředi-
telství ŽBS) na Poříči.

Antonín Langhamer

za pověstmi 
„od nás a ze severu“
27. června – 20. července

červenec 
út–ne 10–12 a 13–16 hodin
městská galerie vlastimila rady

Výstava „odvážně spojující“ díla dětí DDM 
Mozaika Železný Brod a svérázné ilustrace 
Martina Velíška, známého sklářského vý-
tvarníka, malíře a kreslíře z knihy Grónské 
mýty a pověsti, kterou do češtiny přeložili 
Viola a Zdeněk Lyčkovi.

Pořádá IKS a DDM Mozaika Železný Brod

 prázdninové výstavy 

 výstava 
 tavené skleněné plastiky
Připravuje se druhá výstava tavených skle-
něných plastik. Volně naváže na úspěšnou 
výstavu z loňského roku.
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městskÉ muzeum v železnÉm brodě

vilÉm dostrašil 
skleněnÉ figurky
5. dubna – 27. července

úterý–neděle 9–12 a 13–17 hod.
městské muzeum – sklářská expozice 

na náměstí 3. května 37

Komorní výstavkou ve sklářské expozici 
muzea si připomeneme osobnost jednoho  
z nejvýznamnějších tvůrců železnobrodských 
skleněných figurek, od jehož úmrtí letos 
uplynulo deset let. Na výstavě představíme 
figurky foukané, modelované i hutně tvaro-
vané ze sbírek muzea i ze soukromé sbírky.

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

jindŘich tockstein 
29. července – 31. prosince

út–ne 9–12 a 13–17 hod.
městské muzeum – sklářská expozice 

na náměstí 3. května 37
Sté výročí narození železnobrodského bo-
héma Jindřicha Tocksteina si připomeneme 
malou výstavkou jeho prací ze sbírek Měst-
ského muzea v Železném Brodě.

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

kostel svatÉho 
jakuba většího 

v železnÉm brodě 
12. července – 30. září

út–ne 9–12 a 13–17 hod.
městské muzeum – běliště

Výstava o jedné ze železnobrodských domi-
nant, kostele svatého Jakuba Většího, osvětlí 
temná zákoutí z jeho dlouhé a pohnuté his-
torie. Nedávno proběhlý stavebně-historický 
průzkum kostela, spojený s pátráním v ar-
chivních materiálech, přinesl mnoho zajíma-
vých a zásadních informací a vyvrátil některé 
dlouho tradované mýty.
Jako doprovodný program k výstavě připra-
vujeme dvě komentované prohlídky kostela 
sv. Jakuba. První proběhne 20. července  
v 14.00 v rámci Dnů lidové architektury Libe-
reckého kraje a druhá 27. září 2014.

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

Na Bělišti na vás čeká Bróža, kluk narozený 
před sto lety, který bude vaším průvodcem po 
Bělišti a povypráví vám o své rodině a životě. 
Připravil si pro vás spoustu zábavných úkolů  
a šifer s nimiž budete pátrat po starobylém 
nápisu. Přijďte se s ním seznámit, nudit se ur-
čitě nebudete!

Mgr. Petra Hejralová
ředitelka Městského muzea 

 život na bělišti
 nová hra 
 pro celou rodinu!
Život na Bělišti je název nové interaktivní 
hry pro děti, rodiče i prarodiče, která hra-
vou formou provede po národopisné expo-
zici Městského muzea v Železném Brodě. 
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městská knihovna v železnÉm brodě

 Otevírací doba o letních prázdninách:

 Z knižních novinek

úterý: 
9.00 –12.00 a 13.00–17.30 hodin
středa, čtvrtek: 
9.00 –12.00 a 13.00–17.00 hodin

Iny Lorentzová: Lvice
Historický román německé autorky se odehrá-
vá v Itálii ve 14. století. Rodina mladé šlechtič-
ny Kateřiny padne za oběť rozsáhlé interice  
a dívka je nucena probíjet se životem na 
vlastní pěst. Odmítne prodat podezřelému 
bratranci žoldnéřskou rotu, kterou podědila,  
a vede své vojsko do bitvy sama...

Fredrik Backman: Muž jménem Ove
Román švédského autora o starém vzteklou-
novi odvedle komicky ztvárňuje řadu situací, 
které nám jsou důvěrně známé. Je to kniha, 
jež dokáže stvořit svůj vlastní svět, ale zároveň 
nám říká něco důležitého o nás i naší době. 

John Lanchester: 
Chceme to, co máte vy
Román vypráví příběh obyvatel jedné londýn-
ské ulice a líčí, jak do jejich osudů zasáhne ce-
losvětová finanční krize. Jak se zachovají, když 
jednoho dne někteří objeví v poště pohlednici 
svých vlastních dveří a vzkazem.

Veronica Rothová: 
Divergence. Rezistence. Aliance
Napínavá postapokalyptická trilogie přede-
vším pro mladé čtenářky se odehrává v Chi-
gagu budoucnosti. Obyvatelé polorozpadlého 
města jsou rozděleni do pěti frakcí. Beatrice 
je čerstvých šestnáct a přišel čas si zvolit, do 
které z frakcí bude celý život patřit...

Camilla Läckberg: Andělíčkářka
Osmý případ Eriky Falckové a Patrika Hed-
ströma. O Velikonocích roku 1974 zmizela  
z ostrova Valö rodina Elvanderových. V jídel-
ně bylo prostřeno ke svátečnímu obědu, ale  
u stolu našli jen roční dceru Ebbu. O mno-
ho let později se Ebba do téhož domu vrací  
s manželem. Rozhodli se, že dům zrekonstru-
ují, sotva však s opravami začnou, pokusí se 
někdo jejich dům podpálit.

Jan Trachta: Tichý dech
Kniha přináší unikátní svědectví mladého 
českého lékaře o tom, jak zachraňoval životy  
v krizových oblastech afrického Konga a na 
Haiti, kam odletěl s dalšími lékaři jen něko-
lik dní po ničivém zemětřesení. Zároveň jde 
o velmi osobní, s nadhledem a s humorem 
psanou výpověď člověka, který vyrazil do 
dalekých končin plný romantického nadše-
ní a postupně začal zjišťovat, že mnohdy za 
zbytečné utrpení lidí nemůže jen chudoba  
a nedostatečná technická vyspělost zemí, ale 
i obyčejná lidská zpupnost a arogance tam-
ních lékařů a úředníků. 

Mgr. Dana Hudíková
vedoucí knihovny
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další pozvánky ze železnÉho brodu a okolí

pohádková pŘedstavení na bělišti
každý čtvrtek o prázdninách od 10.30 hodin 

pohádky pro děti na bělišti
V rámci turistického produktu „Letní aktivní dny“ v Železném Brodě nabízí „Trávníkový čtvr-
tek“ pohádky pro rodiny s dětmi. Děti se mohou těšit na hraná představení (viz termíny níže) 
a čtené pohádky (všechny ostatní čtvrtky).

„Trávníkový čtvrtek“ nabízí mnohem více: vstupné do národopisné expozice na Běliště pro 
děti zdarma, s dětmi můžete projít s průvodcem památkovou rezervaci Trávníky, podívat se do 
kostela sv. Jakuba… Bližší informace na TIC, tel. 484 353 333, info@zelbrod.cz.

10. 7. 
O PALEČKOVI a HRNEČKU, VAř! 
uvede Divadlo Jarky Holasové a Pohádky z tašky
Tradiční známé české pohádky hrané maňásky na paravanu s pomocí publika

24. 7. 
Rudolf Hancvencl:
HVěZDNé VáLKY ANEB GALAKTICKá ROZTRŽKA 
ČILI KTERAK IMPéRIUM ÚDER NEVRáTILO
uvede Spolek loutkářů Vozichet Jablonec nad Nisou
STAR WARS netřeba skalním příznivcům představovat. Fanda Hvězdných válek z Jablonce 
se o to pokouší veršovanou verzí. Představení je určené divákům od šestu let, na své si ale 
určitě přijdou i ti mnohem starší a mladší, jednoduše všichni obdivovatelé fenoménu hvězd-
ných válek.

7. 8. 
Markéta Mráziková Pellarová: 
AFRICKá POHáDKA 
uvede Divadlo Pohádka Praha
Na severu Afriky je veliké vedro a poušť, kde nic neroste a vypadá to, že se tam ani nic nedě-
je. Ale to je jenom zdání. U staré studny se to mele – kunamanský kupec a mládenec Voharia 
se právě perou o co? O kozu! A jak to tak bývá – kdo chce moc, nemá nic a to platí všude,  
i v Africe. Naštěstí je kolem toho veliká legrace, že se tomu zasmějí děti i dospělí.

21. 8. 
O ZAKLETé LABUTI 
v podání Loutkového divadla Spojáček Liberec
Pohádka o zakleté princezně, která bojuje s pomocí odvážných zvířátek proti úkladům zlého 
kouzelníka. I když se zdá, že princezna už nikdy neuvidí svůj domov ani vyvoleného prince, 
nemůže to dopadnou jinak, než jak to v pohádkách dopadá. 

Vstupné na hraná divadelní představení dobrovolné
Pořádá IKS Železný Brod ve spolupráci s Městským muzeem v Železném Brodě
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judas priest 
revival praha 

a nobody knoWs
pátek 11. července 

od 20 hodin
hasičské hřiště železný brod

Letní koncert na hřišti pro rockové fandy

Kapela Judas Priest Revival Praha vznikala 
koncem roku 1998, skutečný vznik skupiny 
je datován do roku 1990. Velice brzy se za-
řadila mezi absolutní špičku tzv. revivalové 
scény v České republice. To, jakým způso-
bem se popasovala s nelehkým reperto-
árem legendárních Judas Priest, vskutku 
vzbuzuje zasloužený obdiv. Když stojíte na 
jejich koncertě, opravdu téměř slyšíte sa-
motné Judas Priest. Pražský revival pojal 
svoji poklonu originálu důkladně, a to i po 
vizuální stránce. 
Jako předkapela vystoupí liberecká formace 
Nobody Knows. Těšit se můžete na dirty 
rock‘n‘roll, „kterej vás zvedne ze židle a do-
nutí vás mlátit hlavou, jako by to mělo být 
naposled…“. Věříme, že dostatečnou po-
zvánkou byl koncert kapely Lessyho Woheň 
na Železnobrodském jarmarku. Lessy v čer-
venci opět u nás v Železném Brodě.

Vstupné 100 Kč
Pořádá IKS Železný Brod

open air festival 3
sobota 16. srpna od 11 hodin

hasičské hřiště železný brod
Třetí ročník 

přehlídky železnobrodských kapel

BROďANKA dechová hudba 
BIG BAND RUDY MüLLERA swing 

KAPELNíCI country
TOMáŠ J. HOLý acoustic/alternative 

TěSNě VEDLE pop rock 
VOLIéRA blues rock
FERNANDEZ rock

ADAPTACE hard rock 
IN TOUCH crossover/rock 

REVIVAL 60S rock
F.A.KING hardcore/crossover 

VýCHOD Z NOUZE thrash/punk

Akce se koná za každého počasí, v případě 
deště je pro návštěvníky 

připraven party stan 
Občerstvení zajištěno

Změna programu vyhrazena 
Vstupné 100 a 80 Kč

Pořádá IKS Železný Brod 
ve spolupráci s SDH Železný Brod

železnobrodskÉ trhy
středa 9. a 23. července 

a 6. a 20. srpna
od 7.30 do 13 hodin

městská tržnice železný brod
Farmářské trhy 

České potraviny pro vás: ovoce, zelenina, 
maso, vejce, mléčné výrobky, med, květi-
ny, výrobky šikovných rukou místních lidí  
a mnoho jiného

Organizuje Šárka Sionová 
(775 269 031, sarkasionova@seznam.cz) 

Pořádáno s finanční podporou 
Města Železný Brod

Lessy
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vysvěcení poutního 
a vyhlídkovÉho místa 

sobota 12. července 
od 14 hodin

jirkov
Program:
14 hod. Slavnostní žehnání sošce Panny Ma-
rie – P. Mgr. Jan Jucha MS
15 hod. Odchod k jirkovské hasičárně, kde 
bude připraveno občerstvení s posezením, 
pro děti do 15 let zdarma uzenky
K poslechu i tanci zahraje Sešlost 
(hudba šedesátých let, country hudba)
Srdečně zveme na příjemné odpoledne

Pořádá SDH Jirkov s finanční podporou 
pana Josefa Drdy a Města Železný Brod

 Husův den

Přicházejí prázdniny a s nimi náš tradiční Hu-
sův den. V neděli 6. července v 9.30 hodin 
začíná bohoslužebné shromáždění v Želez-
ném Brodě v Komenského ulici. Počítáme, že 
se všichni hosté zdrží také na společný oběd. 
Ve volných chvílích je možno prohlédnout si 
dokonce tři výstavky, dvě nám zůstaly po Noci 
kostelů: „Labyrint světa a ráj srdce“ (J. A. 
Komenský) a „Sbor Jednoty bratrské v Že-
lezném Brodě v labyrintu světa pro ráj srd-
ce“ – historie sboru v nelehkých poměrech. 
Třetí výstava je zapůjčena z Muzea J. A. Ko-
menského v Uherském Brodě, je to putovní 
výstava „JAK chtěl změnit svět“. Přibližuje 
základní ideu Komenského, že svět, který 
nám byl svěřen, je krásný a stojí za to usilovat, 
aby se všelijaké problémy překonaly a člověk 
našel vlastní smysl své existence. Odpoled-
ne v 15 hodin bude shromáždění ve volné 
přírodě na Kalichu u Besedic. Přednáškou 
nám poslouží bratr Bohumil Kejř, předseda 
Kostnické jednoty. 

Přiblíží nám osobnost a reformní úsilí Johna 
Vicklefa, anglického Husova předchůdce.
Srdečně zveme

Jiří Polma
Ochranovský sbor při ČCE

Ochranovský sbor při ČCE (Jednota bratrská) v Železném Brodě zve na Husův den  
6. července 2014

svatojakubská pouŤ
neděle 27. července 

od 11 hodin
kostel sv. jakuba většího 

v železném brodě

Oslava svátku sv. Jakuba

Slavnostní poutní Svatojakubskou mši sva-
tou bude sloužit Prof. PhDr. P. Petr Piťha
Po mši bude v areálu kostela připraven pro-
gram pro děti
Občerstvení zajištěno

Pořádá Římskokatolikcká farnost
Děkanství Železný Brod
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hudební loučení 
s lÉtem

neděle 24. srpna 
od 14 hodin

v klokočí na návsi
Loučení s létem v Klokočí s Broďankou  
a s jejími hosty Milanem Černohouzem  
a Blankou Tůmovou. Letos poprvé vystoupí 
zahraniční host, kanadská zpěvačka ME-
LANIE DEKKER, která se v Klokočí zastaví  
na svém evropském turné.

Vstupné dobrovolné
Pořádá Obecní úřad a SDH Klokočí

Údolím dvou Řek
sobota 20. září od 11 hodin 

Turistická akce pro nejširší veřejnost  
u příležitosti 105. výročí Riegrovy stezky  
a 100. výročí Palackého stezky, setkání 
příznivců turistiky, kulturní program pro malé  
i velké v Podspálově na soutoku Jizery a Ka-
menice, občerstvení a příjemné posezení 
zajištěno, parní mašinka: Tanvald, Železný 
Brod, Semily, Podspálov, soutěžní zastavení 
pro děti na Riegrově stezce.

Vstup volný
Pořádá KČT Liberecký kraj, 
KČT Tanvald a KČT Semily

hrátky s pamětí
úterý 15. července od 10 hod.
úterý 19. srpna od 10 hodin
dům s pečovatelskou službou 

železný brod
Lektor Zdeněk Choura, pracovník v sociál-
ních službách, člen České alzheimerovské 
společnosti
Sociálně-aktivizační služby pro seniory
V červenci 2x cyklus trénink paměti,
v srpnu 1x cyklus trénink paměti 
(1 cyklus = 2 hodiny)

Dobrou náladu a tužku s sebou!
Vstupné 15 Kč

Pořádá Odbor sociálních věcí MěÚ Železný Brod

klokočský 
hudební festival
sobota 12. července 
od 12 do 04 hodin

v klokočí na návsi
TANEČNí A SWINGOVý ORCHESTR 

ZUŠ Železný Brod
BIG BAND 

swing Železný Brod
TěSNě VEDLE

pop rock Železný Brod
ADAPTACE

hard rock Turnov
IN TOUCH

crossover rock Železný Brod
ERIDU

art rock Jablonec nad Nisou
RAIN

hard rock – heavy 
Nové Město pod Smrkem

SILENT SESSION
rock Turnov

DOKTOR TRICERATOPS
metal Praha

ROUDEN BAND
rock Český ráj

V průběhu všemožná překvapení 
a ohňostroj asi taky!

Vstupné dobrovolné
Pořádá Obecní úřad a SDH Klokočí

loučení s lÉtem 
v horskÉ kamenici

sobota 30. srpna 
od 14 hodin

hřiště u hasičské zbrojnice
K poslechu a tanci zahrají Kapelníci, doplňko-
vý program a bohatá tombola.
Občerstvení: vepřová pečeně na grilu, grilo-
vané uzenky, plzeňské pivo, moravská slivo-
vice, zákusky

Vstupné 40 Kč, děti zdarma
Pořádá SDH Horská Kamenice

25



sport

 sdružení zdravotně postižených železnobrodska

neslysicizb@seznam.cz
szdpzb@seznam.cz

J. Brynda:  720 382 233
M. Paldusová:  724 462 219
V. Petružálková:  721 026 030
M. Minářová:  480 018 774
M. Flajšmanová:  721 861 515

20. 8. st Celodenní výlet do Krkonoš. Odjezd 
z Malého náměstí v 6.30 hodin. 
Cena zájezdu: členové 170 Kč, ostatní 200 Kč. 
Lanovka na Sněžku tam i zpět 380 Kč, jenom 
tam 190 Kč. Nezapomeňte průkazky ZTP a ob-
čanské průkazy (kvůli doložení věku a případ-
nému snížení ceny jízdného lanovkou). Zájezd 
je obsazen. Vedoucí zájezdu V. Petružálková.

27. 8. st Schůzka účastníků zájezdu do Chor-
vatska v klubovně na Poříčí ve 14 hodin

Sledujte aktuální informace ve vývěsce na 
tržnici.

Těšíme se po prázdninách na setkání v klu-
bech a na zájezdech. Krásnou dovolenou přeje 
za výbor 

Marcela Minářová

 plán na léto 2014

 zhodnocení fotbalové sezóny 2013/2014 tj fk žbs 
 železný brod
Uplynulá sezóna byla pro brodský fotbal historická. Železný Brod poprvé ve své histo-
rii hrál čtvrtou nejvyšší soutěž v ČR. Divizní soutěž ale nebyla jedinou soutěží, která se 
v uplynulé sezóně  v Brodě hrála a níže přinášíme stručné zhodnocení všech týmů. 

A muži: Postup do divize byl pro TJ FK  ŽBS 
Železný Brod největším historickým úspě-
chem klubu. Fotbalisté Brodu byli již před star-
tem divize považováni fotbalovým prostředím 
za jasného aspiranta sestupu. To se sice nako-
nec potvrdilo, ale rozhodně působení v divizi 
nebylo ostudou a útočný styl hry byl vnímán 
často velmi pozitivně. Divizní fotbal je rozhod-
ně výkonnostně někde jinde než ten krajský. 
Přesto se Brod srovnával s převážně místními 
odchovanci s daleko lepšími soupeři se vztyče-
nou hlavou. Brodský divák měl možnost vidět 
v akci spoustu exligových hráčů, kteří nastu-

povali proti brodskému týmu. Z třiceti zápasů, 
které Brod v divizi sehrál, skončily pouze tři 
větším debaklem. Jinak to většinou bylo vy-
rovnané a k lepším výsledkům chybělo často 
málo. Získaných jednadvacet bodů za pět vý-
her a šest remíz zhruba splnilo očekávání, se 
kterým se do divize přihlašovalo. V podzimní 
části Brod získal patnáct bodů. Bohužel v jarní 
části už to bylo horší a to především díky od-
chodům Hozdy a Linky, kteří byli v podzimní 
části klíčovými hráči Brodu, a nahradit se je 
nepodařilo. Nicméně klub hodnotí působení 
v divizi jen pozitivně a to i z hlediska návštěv-

26



nosti, kterou měl Brod jednu z nejvyšších ze 
všech účastníků soutěže. Na domácí zápasy 
chodilo v průměru 228 diváků a všem jim klub 
děkuje za podporu. Celkově za sezónu se při-
šlo na brodský celek podívat téměř šest a půl 
tisíce diváků. Závěrem je nutno podotknout, 
že přihláška do divize rozhodně byla správná 
a železnobrodský klub v divizi rozhodně ne-
zklamal.

B muži: V 1. B – třídě skončili na sedmém 
místě, které lze považovat vzhledem k síle 
kádru jako průměrné. Bohužel tréninková do-
cházka byla podstatně horší než v minulé se-
zóně a dle toho také rezerva dopadla. Jednou 
týdně trénovat bohužel nestačí a na některých 
hráčích je vidět evidentní pokles výkonnosti. 
Omluvou jsou samozřejmě pracovní povin-
nosti, ale bohužel ani 1. B – třída není zas tak 
nízkou soutěží, aby se k ní přistupovalo tak, 
jak k ní někteří přistupují.  

Dorost: Dorostence je nutno za působení 
v sezóně 2013/2014 pochválit. Vysokou tré-
ninkovou docházku hráči dokázali přenést  
i do soutěžních zápasů a to hlavně v jarní části, 
kdy se brodští dorostenci mohutně dotahova-
li na medailové umístění. Bohužel nešťastná 
prohra ve Stráži pod Ralskem. Brod připravila 
o naději na medailové umístění. Přesto páté 
místo je nejlepším výsledkem dorostu za po-

slední roky a snad bude mít brodský klub zase 
nějakého hráče, který to dotáhne až do áčka.

Starší žáci: Skončili na třetím místě sdru-
ženého přeboru okresů Liberec a Jablonec 
nad Nisou. Po celou sezónu hráli starší žáci 
o vítězství v této soutěži, ale několik nezda-
rů v závěru soutěže je připravilo minimálně 
o druhé místo. Tento tým v podzimní části 
výsledkově táhl Matěj Kostlán, který se ale 
bohužel v zimní přípravě vážně zranil a brod-
ským starším žákům chyběl po celé jaro. Brod 
tak ztratil prakticky jediného střelce ve svém 
týmu a nahradit se ho nepodařilo. Celkově tře-
tí místo lze považovat za slušné umístění, ale 
nezvládnutý závěr soutěže trochu mrzí.

Mladší žáci: V uplynulé sezóně sice nehrá-
li mistrovské zápasy, přesto dosáhli velkého 

Rk. Tým Záp + 0 – Skóre Body PK (Prav)
1. Nová Paka 30 21 7 2 78:31 70 (25)
2. Dobrovice 30 18 7 5 65:29 61 (16)
3. Živanice 30 16 6 8 55:34 54 (9)
4. Pěnčín – Turnov 30 16 6 8 74:52 54 (9)
5. Vysoké Mýto 30 14 6 10 55:45 48 (3)
6. Ústí nad Orlicí 30 13 5 12 55:38 44 (-1)
7. Dvůr Králové 30 12 6 12 49:54 42 (-3)
8. Trutnov 30 13 2 15 56:61 41 (-4)
9. Kutná Hora 30 12 5 13 50:39 41 (-4)
10. Jablonec nad Jizerou 30 12 5 13 55:58 41 (-4)
11. Letohrad 30 12 3 15 47:49 39 (-6)
12. Náchod 30 11 6 13 52:55 39 (-6)
13. Pardubice B 30 11 6 13 48:59 39 (-6)
14. Svitavy 30 10 4 16 53:66 34 (-11)
15. Železný Brod 30 5 6 19 40:83 21 (-24)
16. RAPID Liberec 30 3 2 25 30:109 11 (-34)

Konečná tabulka divize C
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SSC Železný Brod
sdružení silničních cyklistů – amatérský oddíl cyklistický – pro dámy i pány
Do závodního klání ve všech krajích České 
republiky se letos železnobrodský oddíl pus-
til do soupeřů v tomto složení: Aleš Zeman 
– lídr týmu, Jakub Nechanický – lídr týmu, 
Jakub Menšík – lídr týmu, Michal Hrubý 
– objev roku, Petr Kadlec – kapitán týmu, To-
máš Malík – časovkářský specialista, Jaro-
slav Dlab – universální závodník na silnici, do 
kopců i velehor.
Nováčci v týmu, přesto ostřílení atleti – Libor 
Erben, Jan Chlupáč, Martin Hušek, Matouš 
Lubas.
Náhradníci závodního týmu – Luděk Hudský, 
Ondřej Čapek.

Tréninková i závodní sezona 2014 se nám pře-
houpla již do druhé poloviny.

Máme za sebou mnoho závodů regionálních 
– menšího významu, ale také závody v rámci 
tradičního celorepublikového seriálu cyklistic-
kých akcí Extraliga Masters.
Po úvodních dubnových časovkách jednotliv-
ců se téměř kompletní tým vydal na jih Mora-
vy, do Znojma, aby zde změřil síly s více než  
120 cyklisty na 8. ročníku Evropa Maratonu. 
Nejlépe si v tomto závodě vedl, i přes ošklivý 
pád před cílem závodu, Aleš Zeman, který ob-
sadil 5. místo.
Dalším významným a populárním závodem 
byl Memoriál Jaroslava Krátkého v Sezemicích  
u Pardubic. Zde opět dominoval Aleš Zeman 
6. místem ve své kategorii.
Vrcholem jarní části sezony byl jeden z nej-
starších klasických závodů v ČR – Tour de 

 sdružení silničních cyklistů železný brod

úspěchu v zimním turnaji za účasti osmi týmů 
krajské i okresní úrovně. V sedmi zápasech 
dokázali získat nejvíce bodů a vyhrát tak celý 
turnaj. 

Starší přípravka: hrála okresní turnaje, které 
jí systémem bodování přisoudilo celkové dru-
hé místo, takže nezbývá nic jiného než kluky 
pochválit. 
Mladší přípravka: i tato mladší kategorie hrá-
la podobné turnaje jako starší přípravka. Kaž-
dopádně mladší kategorie byla v okrese nej- 
úspěšnější, když vyhrála nejvíce turnajů a tak 

po zásluze chlapcům náleží pohár okresního 
fotbalového svaz a samozřejmě pochvala.

Předpřípravka: první fotbalové krůčky poznali 
i nejmenší fotbalisté TJ FK ŽBS Železný Brod, 
kteří rovněž hrají turnaje na okresní úrovni.  
I tato kategorie má celkem úspěšné výsled-
ky, několik turnajů vyhrála. Nicméně výsledky  
u nejmenších kategorii opravdu nejsou důleži-
té, hlavní je, že to děti baví.

Kletečka Jaroslav
předseda TJ FK ŽBS Železný Brod 
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Malá Skála. Závod vedený krásnou krajinou 
okolím Železného Brodu připravil pro rekordní 
počet závodníků úchvatné výhledy z Maršovic 
nebo Kopaniny, tyto vrcholy museli závodní-
ci v hlavní kategorii vystoupat hned dvakrát. 
V tomto závodě se železnobrodští závodníci 
pokusili o únik. Útok přišel ve druhém kole  
a trojice modrých šípů se ve sjezdu z Maršo-
vic, kde se rychlost blížila k osmdesátce, ve 
složení Nechanický, Zeman, Menšík, pokusila 
o rozhodující atak. Připojil se ještě paraolym-
pionik, olympijský vítěz a mistr světa v para-
disciplinách, Jíří Ježek. Kvartet si vytvořil slib-
ný náskok, ale hlavní pole tento pokus o únik 
bohužel dokázalo zlikvidovat. Ale i tak to byl 
skutečně krásný moment.
Závodů proběhlo opravdu hodně a nelze zmi-
ňovat všechny, ale chci také představit nejbliž-

ší závodní program, a ten je opravdu velice 
zajímavý.
V polovině června se železnobrodští předsta-
vili v Sokolově na Mistrovství ČR - Masters  
v časovce jednotlivců. V sobotu 14. a v nedě-
li 15. se utkali se svými soupeři ve dvojicích. 
Hned následující víkend, dvojce Nechanický, 
Malík, zkusili svoje štěstí mezi profesionály 
na otevřeném Mistrovství České a Slovenské 
republiky ve Slavkově u Brna.
Vyvrcholením pro všechny pak bude posled-
ní červencový víkend v Lučanech nad Nisou, 
kde se zúčastníme MČR Masters v hromad-
ném závodě.
Týden poté zakončí seriál mistrovských zá-
vodů MČR v časovce do vrchu v Polance  
u Trutnova.

Věřím, že i druhá polovina závodní sezony 
přinese cyklistům ze Železného Brodu při-
nejmenším stejné úspěchy jako v té první  
a splní se cíl, alespoň jedna medaile pro SSC 
ŽELEZNÝ BROD z MČR.

Jakub Nechanický obsadil druhé místo v ča-
sovce jednotlivců a titul mistra republiky,  
v kategorii do 30 let – ELEITE, mu unikl  
o 18 setin sekundy!!!
Dvojice Jakub Nechanický a Tomáš Malík zís-
kala pro železnobrodský cyklistický oddíl SSC 

Tým SSC Železný Brod před startem na EVROPA MARATONU ve Znojmě. 
Zleva: Libor Erben, Michal Hrubý, Jakub Menšík, Jakub Nechanický, Matouš Lubas, Aleš Zeman, 
Petr Kadlec, Jaroslav Dlab, Martin Hušek, Tomáš Malík

Petr Kadlec při průjezdu Železným Brodem 
při závodě TOUR de Malá Skála
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Železný Brod historicky první titul mistra Čes-
ké republiky. Zlaté medaile získali v časovce 
dvojic!!!

BLAHOPŘEJEME!

Memoriál Václava Vele – 6. ročník cyklistic-
kého závodu
Cyklistický oddíl SSC Železný Brod pořádá 
v sobotu 9. srpna 2014 již 6. ročník tradič-
ního cyklistického závodu mezi Železným 
Brodem a Bozkovem. 
Jedná se o časovku jednotlivců v kategoriích 
dětí, juniorů, žen i mužů. Závod je zařazen do 
celorepublikového seriálu cyklistických závo-
dů Extraliga Masters a Českolipského silnič-
ního poháru.
Prezentace k závodu proběhne v areálu Teni-
sového klubu Železný Brod a první závodník 
se vydá na trať v 10.00 hodin. Více info o závo-
du naleznete na mvv.wbs.cz.

Petr Kadlec
(kontakt: cyklopetr@seznam.cz, 725 240 429)

maratÓn 
a pŮlmaratÓn 2014

sobota 12. července 
od 11.30 hodin – děti

v 11 hodin hlavní závod
start hřiště před sokolovnou těpeře
4. ročník závodu horských kol
21 km kategorie – muži, ženy
42 km kategorie – muži
Hlavní informace, přihlášky a propozice 
na www.mtbs.cz
Kontakt a informace: 
775 389 661, http://obec-tepere.blog.cz

Pořádá TJ Sokol Těpeře

Na začátku turnaje nás čekali „papírově“ slab-
ší soupeři.
Věděli jsme, že musíme hrát od začátku na-
plno a nesmíme je podcenit. V prvním utká-
ní proti FANTOMS LIBEREC jsme splnili roli 
favorita a po koncentrovaném výkonu všech 
hráčů (hlavně náš brankář nás v těžkých situa-
cích podržel!) jsme si připsali vítězství 5:1.

Na druhé utkání jsme čekali přibližně hodinu. 
Dlouhá pauza se velice podepsala na našem 
výkonu. Nebýt opět výborného výkonu naše-

 bastafidli cup 2014, florbalový turnaj
Železnobrodský florbalový oddíl se již po třetí zúčastnil florbalového turnaje Bastafidli. 
Nově postavený tým rozhodně nepřijel do počtu a hned od začátku si kladl ty nejvyšší 
cíle.
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ho brankáře, tak mohlo být po první třetině 
po zápase. Dělali jsme v obraně mnoho chyb 
a pouštěli jsme soupeře do rychlých protiúto-
ků. Naštěstí se naši útočníci nevzdali a dvěma 
slepenými brankami otočili utkání. Konečný 
stav utkání s YABLONCEM DEVILS skončil 
vítězstvím našeho celku 3:1.

Třetí utkání nás opět čekalo po dlouhé pře-
stávce. Nastoupili jsme proti týmu FBC ČER-
ŇÁK PRAHA. Po pár minutách první třetiny 
bylo jasné, že to bude velice těžké utkání. 
Čerňák patřil od začátku turnaje k favoritům. 
V utkání s pozdějším vítězem turnaje jsme 
úplně propadli. Nevytvářeli jsme si šance  
a případné šance jsme vůbec nedokázali 
proměnit. Čerňák nás celé utkání přehrával. 
Počítadlo světelné tabule se na konci utkání 
zastavilo na stavu 8:1 pro pražský celek. Pro 
poslední utkání byl naším soupeřem domá-
cí tým Bastafidli. Výhra by nás posunula na 

druhé místo. Pokud bychom utkání nezvládli, 
skočili bychom na místě třetím. Bohužel utká-
ní jsme nezvládli. Jako rozhodující se ukázalo 
naše neproměňování šancí. Bastafidli si na za-
čátku první třetiny vypracovali dvou brankový 
náskok a to se ukázalo jako rozhodující. Svůj 
náskok navýšili až na stav 8:1. V závěru rozho-
dujícího utkání jsme už jen upravili výsledek 
na 8:3 pro domácí tým.

Obsadili jsme krásné 3. místo a jedná se  
o náš nejlepší výsledek. Z roku 2012 jsme si 
přivezli šesté místo a z roku 2013 sedmé mís-
to. 

Dresy nám zapůjčil oddíl házené. Tímto jim 
moc děkujeme.

Už teď se těšíme na příští ročník!

Martin Bouček 

Po loňské úspěšné premiéře jsme se i tento 
rok zapojili do programu Dětského dne, který 
proběhl v sobotu 31. 5. 2014. Naše stanoviště 
se opět nacházelo v hale Sklářské školy, která 
nám poskytla potřebné zázemí. Slunečné po-
časí nalákalo velký počet dětí i rodičů, takže 
jsme se ani chvilku nenudili. Nejprve byla pro 
příchozí připravená ukázka vybavení pro pohyb 
a lezení na skalách i v zimních horách a poté 
následovaly pestré úkoly (kotouly, skoky přes 
lano, vytahování břemene) a hlavně možnost 
zalézt si na umělé stěně. Ti nejmenší si zkusili 
lezení nad matracemi za dohledu instruktorů, 
pro odrostlejší byl připraven speciální dětský 
úvazek a zajištěná lezecká cesta. 
Již tradičně jsme se v květnu také zúčastnili 
štafetového závodu Muchovman, kde muž-
ské družstvo „Železnýbroďáci“ (J. Vráb-
lík, I. Procházka, P. Flemr) obsadilo v silné 
konkurenci celkové 23. místo. Ženský tým 
„Železnýbroďačky“ (Z. Hnilicová, L. Ro-

senbaumová, Z. Papežová) se umístil na 
krásném 5. místě. Vítězství ve své kategorii 
dosáhl s týmem Jirka Trakal, který si pak ješ-
tě celý závod zopakoval sám jako jednotlivec, 
což je obdivuhodný výkon.

Více o nás na: www.hozb.org

Mgr. Zuzana Hnilicová
předsedkyně

 horolezecký oddíl železný brod
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Hodnocení odborné poroty:
Starší děti:
1. místo Aneta Kafková 
2. místo Veronika Valentová
3. místo Šimon Brožek a Ema Boučková
Žáci ZŠ Školní 1.A, třídní učitelka p. Sáblová

Mladší děti: 
1. místo M. Saad Gobran, MŠ na Vápence
2. místo Stáňa Chizhmar, MŠ na Vápence
3. místo Vojtěch Brodský, MŠ Chutnovka

Hodnocení diváků: 
1. místo Adéla Fabiánová, 2. místo Sára Rej-
montová, 3. místo Věrka Randisová

Děkuji učitelkám a rodičům za podporu dětí  
v účasti ve výtvarné soutěži, celkem se nám 
sešlo 101 obrázků. Všechny obrázky si můžete 
prohlédnout na webu www.ceskosehybe.cz 

Výsledky soutěže ČESKO SE HýBE ZŠ:
1. místo 3. B, třídní učitelka p. Cvrčková
2. místo 2. B, třídní učitelka p. Vlachová 
3. místo 1. B, třídní učitelka p. Šírová

Výsledky soutěže ČESKO SE HýBE MŠ:
1. místo MŠ STAVBAŘŮ – třída Sluníčko
2. místo MŠ STAVBAŘŮ – třída Berušky
3. místo MŠ SLUNÍČKO – třída Srdíčko 

Výsledky soutěže pořádané DDM Mozaika:
1. místo ZŠ Školní 7. A
2. místo FSA tým mladších dětí
3. místo Jakub Donát a Dominik Babka

Účastníci akce ČSH 30. 5. 2014:
MŠ SLUNÍČKO: TŘÍDA BERUŠKY, SLUNÍČKO 
A SRDÍČKA
MŠ STAVBAŘŮ: TŘÍDA VČELIČKA, SLUNÍČ-
KO A BERUŠKY
ZŠ ŠKOLNÍ: 4. A, 1. A, 1. B, 3. B, 2. B, 5. A

Všem děkujeme za účast a věříme, že se dě-
tem i učitelkám program líbil.

Ráda bych touto cestou poděkovala všem 
sportovním klubům, DDM Mozaika,ČK JBC, 
Městu Železný Brod, Turistickému informační-
mu centru a dalším, kteří se aktivně podíleli na 
akci ČESKO SE HÝBE a oslavách MDD v Že-
lezném Brodě ve dnech 30. 5. a 31. 5. 2014
Při dětském dni 31. 5. 20104 startem prošlo 
91 dětí s rodiči. 
Fotografie z akce najdete na facebooku  
TJ SOKOL Železný Brod.

Všem přeji klidné a slunečné prázdniny. Těším 
se na vás třeba na městském koupališti při 
cvičení v bazénu.

Jana Boučková 

 výsledky soutěží děti na startu a česko se hýbe

Prosíme všechny nové, ale i stávající účastní-
ky projektu DĚTI NA STARTU, aby si v Turis-
tickém informačním centru Železný Brod vy-
zvedli přihlášku na kurz DěTI NA STARTU 
pro rok 2014/2015. 

Dne 4. 9. 2014 od 16 do 16.30 hodin bude 
probíhat zápis do kurzů a od 11. 9. 2014 již 
začínají pravidelné hodiny. Každý čtvrtek od 
16 do 17 hodin.

Jana Boučková
FIT STUDIO AEROBIKU

 děti na startu, výzva k vyzvednutí přihlášek
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Rally Bohemia odstartuje již v pátek 11. 7. 
odpoledne etapou v okolí Mladé Bolesla-
vi. Úspěšné posádky přivítáme na rampě  
u muzea Škoda Auto v sobotu 12. července 
v odpoledních hodinách. Rally je zařazena do 
Mediasport Mezinárodního mistrovství České 
republiky v rally, Mistrovství České republi-

ky v rally historických automobilů a na své si 
přijdou i milovníci rallyových skvostů v rámci  
Rally Bohemia Legend. Generálním partne-
rem soutěže je automobilka Škoda Auto, a.s.
Fanouškům přejeme krásné zážitky a těm, 
které rally neokouzlila, velice děkujeme za to-
leranci při dopravních omezeních. 

 rally bohemia

den  hodina RZ silnice, ulice  ved. RZ  spojení 

11. 7. 09.00–14.00 Shake Hrdlořezy Jan Šrámek 607 613 717

11. 7. 16.30–23.00 RZ 1

Regnerova, Bezděčínská, Vinecká, 
Pod Borkem, Štyrsova, Pražská, Na Šafranici, 

Viničná, Pražská brána, Staroměstské 
náměstí, Železná, Na Kozině, Ve Skalici 

Miroslav 
Pazderský 739 045 337

11. 7. 17.00–00.30 RZ 2;4 Bezdědice, Nosálov, Lobeč, Skramouš Radek Časta 605 774 779

11. 7.  17.30–00.10 RZ 3;5
Vinec, Rokytovec, Malé Horky, Strenice, 

Niměřice, Dolní Cetno, Podkováň, Kovanec, 
Skalsko 

Jan Šrámek 607 613 717

12. 7. 07.25–16.00 RZ 6;9  Dlouhý, Chloudov, Vrát, Prosíčka, Líšný Václav Poláček 723 724 239

12. 7.  08.00–16.30 RZ 7;10 Desná, Pustiny, Světlá, Příchovice, Rejdice, 
Český Šumburk, Šumburk, Sladká Díra 

Jaroslav 
Stadler 602 168 005

12. 7. 09.00–17.30 RZ 8;11
Sychrov, Radostín, Třtí, Vrchovina,

Sedlejovice, Hodkovice n. M., Radoňovice, 
Pelíkovice, Košova, Rychnov 

Tomáš Brzek 739 960 971

10. 7.
12. 7. 

22.30–00.15
13.00–20.00 RZ 12 

tř. V. Klementa, U Bičíků – parkoviště
8. brány ŠA, Čechova, Galetova, Mjr. Frymla, 
Jiráskova, Sirotkova, Palackého, Bezručova, 

Nerudova 

Petr Brábník 724 807 423

Přehled uzavírek

Letos se z rozhodnutí pořadatele Rally nepojedou rychlostní závody přes Splzov/Těpeře 
a přes Hrubou Horku/Jirkov. Bližší informace na http://www.rallybohemia.cz

redakce

Stává se již dobrým zvykem, že druhý víkend v červenci se motorističtí fanoušci těší na 
tradiční Rally Bohemia. Letos slavíme 40 let Rally Bohemia spolu se značkou RS, známou 
ze závodních a sportovních vozů značky Škoda.
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Hned nato jsme se museli rozutéct domů, je-
likož nás čekala náročná víkendovka, kdy se 
vybrané děti ve věku 5–9 let připravovaly na 
závod vlčat a světlušek, který se měl konat 
v sobotu 17. 5. v Turnově. Natrénovaly si roz-
dělávání ohně, základy zdravovědy, učily se 
poznávat květenu a stromoví, čistily zeleninu 
a trénovaly zdobení chlebíčků. Závody dopad-
ly tak, že obě skupiny dosáhly sice prvního 
místa, jenže od konce. Některé děti byly příliš 
malé na tak náročný program, ale příští rok to 
jistě zvládnou mnohem lépe. 
Mezitím se v ten samý den účastnili starší 
skauti Svatojánské pouti na Poušti u koste-
líčka, kde si den před tím postavili indiánské 
týpí, ve kterém z pátka na sobotu přespávali. 
Nebyla to zrovna romantická noc, protože je 
přepadly silné deště a vítr, ale naši svěřenci 
rozhodně „nejsou z cukru“ a vše přežili bez 
jakékoliv újmy na zdraví. V sobotu si mohli 
návštěvníci prohlédnout týpí zevnitř, něco si 
tam nakreslili, venku si mohli vyzkoušet ki-
movu hru, poznávali bylinky, házeli oštěpem 
a kroužky, mohli se vyřádit v boji s kyjem na 
kládě atd.
V sobotu 31. 5. jsme na dětském dnu na ha-

sičském hřišti postavili podsadový stan a na-
táhli slack line. Děti si měly možnost zastřílet 
na válečky, poskládat puzzle a sestry Lenka  
s Andreou dělaly při razítkování průvodek i ná-
bor nových dětí.
Stále hledáme do svých řad dospělé ve-
doucí a do skautského oddílu děti ve věku 
od 9 do 15 let!
Všechny kontakty a fotky z akcí jsou vyvě-
šeny na skautské vývěsce u tržnice. Bližší 
informace o skautingu naleznete na skaut-
ské křižovatce na internetu.

Lenka Vetlá
vedoucí vlčat a světlušek, 

mediální zpravodaj pro skauty ŽB

 skautské středisko „Údolí“ železný brod
2. května jsme se jako každý rok účastnili pietního aktu na hřbitově a vzdali jsme poctu 
obětem 1. a 2. světové války. V ten den jsme děti vyzvedávali ze škol a v šatnách je oblékli 
do krojů. Šli jsme na hřbitov a poté jsme seběhli na náměstí do budovy B, kde jsme drželi 
stráž u památníku. 

Pietní akt 2. května
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speed badmintonový 
turnaj 

sobota 23. srpna od 9 hodin
horská kamenice

Badmintonov ý 
turnaj pro děti  
a dospělé, zápis 
od 9 hodin nebo 
předem rezerva-
ce na fcb, občer-
stvení zajištěno. 
Podrobnosti na-
leznete na fcb 
K a m e n i ck é h o 
klubu mládeže.

Startovné 50 Kč děti, 100 Kč dospělí 
Pořádá Kamenický klub mládeže

 dům dětí a mládeže mozaika železný brod

ze školských zaŘízení

 nabídka zájmové činnosti pro školní rok 2014/2015

SPORTOVNí
Vodácký kroužek 500 Kč
Volejbal (od 10ti let) 500 Kč
Volejbalová přípravka, 
sportovní hry (od 6ti do 10ti let) 500 Kč
Volejbal dorost 500 Kč
Cvičení pro děti 
(správné držení těla, hry) 500 Kč
Horolezecký kroužek 500 Kč
Taneční přípravka 500 Kč
Orientální tance – pokročilí 500 Kč
Orientální tance pro dívky 500 Kč
Lukostřelba 500 Kč

Malý hasič 500 Kč
Moderní tance 500 Kč
Badminton 500 Kč

VýTVARNé
Výtvarný kroužek 600 Kč
Keramika 900 Kč
Paličkování 500 Kč
Sklářský kroužek 800 Kč
Fotografický kroužek 600 Kč
Kouzelné nitě 500 Kč
Vlnění (od oveček po svetr) 500 Kč
Tvořivé ruce 500 Kč

non stop nohejbal 
volejbal turnaj 

pátek 15. srpna
sobota 16. srpna

bzí

Nohejbalový turnaj 
trojic 15. srpna od 
18 hodin (prezenta-
ce od 17.30 hodin)

Volejbalový tur-
naj 16. srpna od  
8.30 hodin (prezen-
tace od 8 hodin)

Bližší informace: 
606 407 220 
(Marta Hejduková)

Pořádá TJ Sokol Bzí
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 základní škola pelechovská

Řezbářský kroužek 500 Kč
Dívčí klub 500 Kč

PříRODOVěDNé
Rybářský kroužek 
(možnost získání rybářského lístku) 500 Kč
Přírodovědný kroužek 500 Kč
Včelařský kroužek 500 Kč
Zahradnický kroužek 500 Kč

TECHNICKé
Automodelářský (od 9ti let) 500 
 + 800 Kč za model auta
Radioamatérský 500 Kč
Letečtí modeláři 500 Kč
Železniční modeláři 500 Kč
Mladý stavař 500 Kč

JAZYKOVé
Angličtina pro nejmenší 500 Kč
Angličtina pro začátečníky 500 Kč

Němčina pro začátečníky 500 Kč
Němčina pro pokročilé 500 Kč
Ruština 500 Kč

OSTATNí
Kroužek vaření 500 Kč
Šachový kroužek 500 Kč
Dramatický kroužek 500 Kč
Geocaching 500 Kč
Trampská kytara 1000 Kč/ pololetí

Předpoklad pro otevření kroužku je pět při-
hlášených zájemců. Začátek a konec zájmové 
činnosti je říjen až květen. Přihlášky se přijí-
mají do konce září. Platba musí být uhrazena 
do konce října.

Eva Rydvalová
ředitelka DDM Mozaika

 atletický trojboj

Když se to má povést, prostě se to povede. 
Nemluvím pouze o počasí, které nám v pátek 
23. května 2014 víc než přálo, ale především 
co nás nejvíce potěšilo, byly samotné výkony 
atletů. 
O čem vlastně píši? Každým rokem koncem 
května pořádáme atletický trojboj, kterého 

se tradičně účastní kolem 120 žáků z první-
ho stupně základních škol. Soutěží se vždy 
ve třech disciplínách, skok daleký, běh na  
50 m a hod míčkem. Děti z jednotlivých roční-
ků soupeří v kategoriích chlapci a dívky. Letoš-
ní ročník nevynechala ZŠ Koberovy, ZŠ Školní 
Železný Brod a samozřejmě naše škola. Z or-
ganizačních důvodů se omluvila ZŠ Zásada.
Proč máme ohromnou radost? Několik roční-
ku zpětně nás poměrně velkým rozdílem po-
rážela ZŠ Školní, což pro nás byla samozřejmě 
„bolestivá“ záležitost. Ale teď se karta obráti-
la a my jsme na vlastní půdě ostatním ukázali, 
kdo je tady doma. Ze 120 mladých nadějí se 
jich po urputných bojích na stupně vítězů po-
stavilo třicet. Naše škola jásala 15x, ZŠ Škol-
ní 8x a ZŠ Koberovy 7x. Každý medailista si 
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 školička pro předškoláky

Po dvě „skoroletní“ odpoledne si budoucí 
prvňáčci s rodiči užívali Školičku pro předško-
láky při ZŠ Pelechovská. Cílem Školičky bylo 
připravit děti na klidný a bezproblémový záři-
jový start. Děti se seznámily s novou paní uči-
telkou, s prostředím školy i mezi sebou. Po-
znaly také robota Karla, který je učil hláskovat. 
Dále procvičily držení tužky, rozhýbaly ručičky 
a učily se básničku o berušce. Příjemné byly 
i venkovní aktivity, při kterých děti trénovaly 
hrubou a jemnou motoriku, početní představy 
a sebeobsluhu. Nechybělo ani občerstvení, 
které přispělo k příjemné atmosféře. Rozzá-
řené dětské tváře při hledání pokladu a pře-
dávání pamětních listů svědčily o tom, že se 
děti do školy těší. Velký dík patří paní učitelce 
Palové za pomoc s organizací Školičky. 

Budoucí prvňáčci byli šikovní a v září se na ně 
moc těším. 

Eva Vundererová
ZŠ Pelechovská

odnesl sladkou odměnu a překrásný diplom. 
Abychom neodradili spřátelené školy našimi 
úspěchy, připravili jsme pro každého účastní-
ka a doprovod také něco dobrého na zub. 
Pevně věřím, že nám forma vydrží i do příštích 
ročníků, abych tento „vychloubačný“ článek 
nemusel číst ze zprávy psané jinou ZŠ. 

Ale teď už vážně. Naše nadšení je opravdové 
a chci moc a moc poděkovat všem učitelům 
za pomoc při organizaci tohoto velkého spor-
tovního turnaje a vítězům přeji mnoho úspě-
chů v dalších kláních.

Tomáš Hartl
zástupce ředitele 

 střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

 letní výstava „sklo a design“

Letošní letní výstava skla byla zahájena v pátek  
27. června 2014 úvodním slovem Mgr. Oldřicha 
Palaty. Výstava je pro veřejnost otevřena do  
29. srpna 2014, od úterý do neděle, 9–17 hodin.
Pro návštěvníky výstavy je každou sobotu 
a neděli připravena „bižuterní tvůrčí dílna“ 
(9–17 hodin). Všichni zájemci si tak mohou 

prověřit vlastní kreativitu při realizaci originální 
bižuterie. 
V průběhu celého letošního roku se železno-
brodská uměleckoprůmyslová škola soustředi-
la na spolupráci V rámci výstavy pojmenované 
SKLO A DESIGN se v rozsáhlých výstavních 
prostorách sklářské škol prezentují nové klau-

Školička pro předškoláky

Železnobrodská uměleckoprůmyslová sklářská škola od doby svého založení pečlivě udržuje 
koncept prázdninových výstav skla. Více než devadesát let, léto co léto, pravidelně představu-
je výsledky tvůrčího úsilí svých žáků.
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 talentové zkoušky

Ředitelka sklářské školy vyhlašuje doplňkové 
kolo talentových zkoušek pro obor Design 
skla. Talentové zkoušky se uskuteční ve čtvr-
tek 28. srpna 2014 od 8 hodin. 

Podrobné informace: www.supss.cz > De-
sign skla > Přijímací řízení.

MgA. Martin Hlubuček 
zástupce ředitelky školy

zurní, ročníkové a dílenské práce, které zahr-
nují předměty denní potřeby, umělecké objek-
ty a instalace i solitérní design do náročných 
interiérů.
Studenti během školního roku spolupracovali 
s konkrétními firmami, pro které navrhovali 
originální design. Dobrá provázanost s výrobci 
je důležitým ukazatelem nejenom pro školu, 
ale rovněž pro rodiče budoucích uchazečů. Pří-
nosným byl letošní projekt s firmou GRUND 
(firma roku 2013), prohloubila se spolupráce 
se sklářskou firmou MOSER, která patří mezi 
přední české výrobce a zušlechťovatele křišťá-
lového skla. Úsilí studentů při navrhování užit-
kového skla a drobných dekorativních před-
mětů přineslo řadu návrhů, které nyní směřují 
do výroby.
Vystavené práce zastupují dva tvůrčí proudy 
– umělecké solitéry (skleněná plastika, insta-
lace) a sklo ryze užitkové – nápojové a stolní. 
Na letní výstavě jsou rovněž práce studentů, 
které získaly významná ocenění. Výtvarně 
i technologicky pozoruhodný soubor stol-
ních nádob „Mono“ od Radka Brezara získal 
GRAND PRIX v rámci celorepublikové soutě-

že Studentský design 2014. Stejná práce ob-
držela navíc i cenu Asociace škol s umělecko-
řemeslným zaměřením. Ocenění za nejlepší 
maturitní práci roku 2014 si prostřednictvím 
nového souboru váz a mís z vrstveného skla 
vysloužil Radek Brezar z oddělení hutně tvaro-
vaného skla. Maturitní práce Marie Suchánko-
vé (malovaný objekt „Dual World“) byla oce-
něna speciální cenou ředitelky školy. Sklářská 
škola v Železném Brodě odchovala své první 
absolventy v obou Produktový design – také 
zde byla oceněna jedna závěrečná práce – 
– interiérové svítidlo „Kynex“ Jany Chvojkové.

 irsko a anglie – odborné praxe

Irsko a Anglie – odborné praxe – SUPŠS 
Železný Brod – Projekt Leonardo da Vinci
Po měsících přípravných jazykových kurzů na-
dešel ten dlouho očekávaný den, kdy studenti 
třetích ročníků za doprovodu učitelů anglické-
ho jazyka odletěli na třítýdenní odbornou pra-
xi do zahraničí. V prvním termínu 2. 5., resp.  

3. 5. – 24. 5. 2014 vyrazilo 8 studentů 3. vý-
tvarného ročníku do Anglie a 10 studentů  
3. chemického ročníku, společně se 2 studen-
ty 3. výtvarného ročníku, do Irska. Dva týdny 
byli studenti pod „dohledem“ učitelů a třetí 
týden již byli v cizině sami. V druhém červno-
vém turnusu bylo 9 absolventů oboru Apliko-

Radek Brezar, design pro firmu Moser

38



vaná chemie a 10 absolventů oborů Průmyslo-
vý design a Výtvarného zpracování skla. Délka 
praxe absolventů je 4 týdny. 

Anglie – třeťáci
Skupinka se sešla na letišti Václava Havla v pá-
tek 2. 5. dopoledne, aby se vydala na nezná-
mou cestu dlouhou přímou čarou 1 164 km. 
Po příletu do Birminghamu, ležícího v hrabství 
West Midlands, který je druhým nejlidnatěj-
ším městem Velké Británie s téměř dvěma 
miliony obyvatel, si nás na letišti rozebral tým 
z agentury a již jsme se každý vydali za svým 
osudem, ve velké většině do hostitelských 
rodin a v jednom případě na studentskou ko-
lej (college). Studenti nebyli umístěni v jedné 
lokalitě. U Birminghamu se vytvořila skupinka 
čtyř studentů – Petry, Pavla, Michala a Kuby. 
Michal odjel do města Kiddeminster a praco-
val v nedaleké sklářské dílně Top Glass, kde 
foukal sklo. Petra a Pavel bydleli ve sklářském 
městečku Stourbridge, kde pracovali u dvou 
firem. První Stuarts by Design se zaměřuje na 
výrobu suvenýrů a lehaného skla a nachází se 
u nevídané stavby Red House Cone, což je 
sklárna ve tvaru homole, které jsou dochová-
ny již jen čtyři v celé Anglii. Petra strávila praxi 
v zajímavém komplexu The Ruskin Glass Cen-
tre, ve firmě Martin Andrews, foukané sklo. 
Je typické, že skláři a umělci si pronajímají 
prostory k tvoření a návštěvníci je tak mohou 
sledovat při práci a zároveň si jejich díla koupit. 
Jediným studentem, který mohl předvést své 

schopnosti v počítačových programech a gra-
fické tvorbě byl Kuba, pracující ve firmě We-
vena:play. Míša a Bára strávily inspirativní dva 
týdny u sklářské umělkyně Jacque Pavlovsky, 
specializující se na tavenou plastiku, ... 

Celou verzi článku si můžete přečíst na 
www.supss.cz/aktuality

... Z irských firem, ve kterých pracovali naši 
studenti chemie, uvádím: Weener plastics 
(výroba plastových komponentů, kontrola kva-
lity), Irema pharma (výroba roušek a filtrů pro 
pestrou škálu filtračních systémů, kontrola 
kvality), Eolas (příprava vzorků, testování po-
travin), Midleton Space Station (práce s dru-
žicovými daty, databáze, rozvoj spolupráce 
s českými firmami), Blackrock Castle Obser-
vatory (interaktivní vzdělávání, Hi-tech labora-
toř Cork Institute of Technology, IT asistent), 
SpecSavers (optická laboratoř, proměřování 
čoček, broušení), Life FM Radio Cork (grafický 
design, logo), PMD Solutions (grafický design, 
webové aplikace a návody), webworkhouse 
(IT služby, komunikace se zákazníky, příprava 
roztoků). Osobně jsem navštívil všechny fir-
my a všude jsem slyšel chválu. Někde menší, 
někde větší a v PMD Solutions obrovskou. 
Šimon Vozka svým novým designem pro mo-
bilní aplikaci monitoringu dechu firmu doslova 
okouzlil.

Petr Oeser ve firmě IREMA Pharma
Výrobní linka filtračních systémů

Viktor Tupec pracující v Life FM Cork 
a navrhující nové logo radia
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 týden otevřených dveří 
 – podpora volnočasových aktivit v železném brodě

V týdnu od 15. do 19. září 2014 si budou moci 
všichni zájemci opět vyzkoušet různé činnos-
ti, které budou přístupné v prostorech a v ča-
sech, které odpovídají jejich běžné pravidelné 
činnosti. Děti si tak mohou najít to, v čem by 
se mohly nejlépe realizovat, co podpoří jejich 
talent a dovednosti, co je zajímá a baví, co 
časově vyhovuje jejich možnostem. V příštím 
vydání zpravodaje naleznete informaci o tom 
kdy, kde a co bude možné navštívit. Pak už 

bude na každém zájemci, pro co se rozhodne, 
jakým způsobem se bude chtít při návštěvě 
do činností zapojit a jak dlouho zůstane. Vše 
je pochopitelně zdarma. 
Využijte maximálně tuto nabídku a nalezněte 
pro své děti činnosti, které budou nejvíce roz-
víjet jejich talent a zálibu. Budou tak smyslu-
plně trávit svůj volný čas pod vedením zkuše-
ných pedagogů a vedoucích kroužků.

Těšíme se na hojnou účast a na stále vyšší po-
čty dětí zapojených do volnočasových aktivit 
nabízených v našem městě. Podpoříte nejen 
talent a zájmy vašeho dítěte, ale zároveň ho 
tak alespoň částečně chráníte před vlivy ne-
gativních jevů. 

Ing. Miloslav Louma,
místostarosta, 

Božena Měchurová
referent školství

Účastníci projektu mohou být a jsou po právu 
spokojeni a pyšni, a to hned z několika důvo-
dů. Za prvé podívali se na tři týdny na Brit-
ské ostrovy, kde poznali množství nových lidí, 
získali nové přátele a „přičichli“ k jiné kultuře. 
Za druhé, dokázali si, že jsou schopni sami 
fungovat a pracovat v cizí zemi. Za třetí, zdo-
konalili se v angličtině a uvědomili si, že kvalit-
ně jazykově vybaveným studentům se nabízí 
velké množství možností při jejich profesním 
rozvoji. Za čtvrté, celý projekt, tj. cca 60 ho-
din angličtiny v přípravné fázi, 3týdenní praxe, 
kapesné a letenky byly financovány z projektu 
Leonardo da Vinci.

Pro školní rok 2014/2015 škola opět usiluje 
o získání grantu, tentokrát s novým názvem 

Erasmus+. Studenty s pomocí tohoto pro-
jektu chceme lépe připravit pro život v mul-
tikulturním prostředí našeho neustále se za-
hušťujícího globalizovaného světa. Při studiích 
na vysoké škole je dnes běžné, že studenti 
studují semestr či rok na univerzitách v An-
glii, Německu, Belgii či v Číně, a proto tento 
projekt pootevírá studentům dveře do světa  
a posiluje jejich sebevědomí. Držme tedy pal-
ce, abychom mohli naše studenty vyslat do 
zahraničí i za rok, aby šířili dobré jméno Sklan-
dy, Brodu, Libereckého kraje a České repub-
liky, protože My nejsme pouze 20 chlapíků  
s pukem a pívem, kteří bydlí v Praze. 

RNDr. Martin Smola
statutární zástupce ředitelky

Stejně jako v loňském roce i letos plánuje vedení města ve spolupráci s místními organi-
zacemi, které se v Železném Brodě věnují dětem v různých zájmových činnostech, „Týden 
otevřených dveří“.

DDM Mozaika Železný Brod

40



zajímavosti a pŘíspěvky čtenáŘŮ

 jubilea měsíce

 pozdrav k životnímu jubileu jaroslavy brychtové

V Železném Brodě se narodila, po absolvová-
ní reálného gymnázia v Turnově (1936–1944)  
a přijetí na uměleckoprůmyslovou školu v Pra-
ze (1944) pomáhala otci, profesoru Jaroslavu 
Brychtovi, téměř od prvních pokusů o tave-
nou skleněnou plastiku. Nové technice, která 
se zasloužila o radikální proměnu názoru na 
sklo a jeho využití ve výtvarné práci, zasvě-
tila život a přivedla ji k uměleckému vrcholu. 
Po prvních, již nepřehlédnutelných výsledcích  
s ještě nedokonalou technikou, spojila v polo-
vině padesátých let své umělecké, a později 
také životní osudy, s profesorem Stanislavem 
Libenským. Vytvořili ojedinělou dvojici tvůrců, 
kterou po bezmála padesáti letech plodné 
spolupráce rozdělila až smrt jednoho z nich.
S prvními tvůrčími podněty zpravidla přichá-
zel profesor Libenský a dával jim konkrétní 
podobu v rozměrných kresbách s právem na 
vlastní, na realizacích nezávislý život. Ale jeho 
odvážné vize bylo třeba přetlumočit do trojroz-

měrných modelů z hlíny a připravit k utavení 
ze skla. A tady se dostala ke slovu paní Jaro-
slava. Každé dílo bylo výsledkem společného 
hledání a vzájemného názorového ovlivňování 
sochařky a malíře.
Paní Jaroslavě nechyběla předvídavost, ani 
fantazie. Pravděpodobně poprvé, když na 
uměleckoprůmyslové škole přešla k profesoru 
Janu Laudovi a s ním přestoupila na Akademii 
výtvarného umění, aby se věnovala sochařství. 
Plastiky odlévala ze skla a vytvářela dodnes ne 
zcela doceněné reliéfy Žena se slepicemi, Do-
jení, Ovečky, Flétnista, Oráč, plastiky-vázičky 
Ženu s nádobou a Ženu s kozou (1946 a 1947) 
aj. Prozíravé bylo také její rozhodnutí přerušit 
studia, když v roce 1950 při Železnobrodském 
skle vznikalo výtvarné středisko, stát se jeho 
výtvarnicí a zasloužit se o vytvoření oddělení 
zaměřeného jak na výtvarný, tak technologic-
ký vývoj tavených skleněných plastik a jejich 
využití v architektuře. Potom se na školu vráti-
la a dokončila ji. První firemní tavené skleněné 
plastiky vznikaly v její vlastní elektrické peci, 
kterou dostala od otce jako svatební dar. 
Na Akademii paní Jaroslava nejdříve utavila 
triptych Ruce sklářů (1947), potom si za di-
plomovou práci zvolila devítidílný cyklus Tře-
boňští rybáři (1949–1951). Po Třeboňských 
rybářích přišla Praha, stěna do hotelu Interna-
tional v Praze-Dejvicích (1952–1957) z dvaceti 
křišťálových desek s reliéfy (pracovala na nich 
s Vilémem Dostrašilem), vlysy Písemnictví, 
Hudba a Vítězství a stěna s dvanácti křišťálo-

Dne 18. července se v Železném Brodě dožívá devadesáti let akademická sochařka Jaro-
slava Brychtová, jediný český sklářský výtvarník, kterému prezident republiky od začátku 
devadesátých let udělil státní vyznamenání – medaili Za zásluhy.

Jaroslava Brychtová a Stanislav Libenský
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vými reliéfy pro Koldům v Litvínově (1954). 
V té době (1953) utavila také první vázy  
s vnitřní strukturou. 
Roku 1954 přišel do Železného Brodu ze zru-
šené sklářské školy v Novém Boru profesor 
Stanislav Libenský a stal se ředitelem. Začal 
se zajímat o novou techniku, když si uvědomil 
její výjimečnost. 
První společnou prací paní Jaroslavy a profe-
sora Libenského byla Miska-Hlava ze zelené-
ho skla (1955) a prvním společným dílem do 
architektury osm reliéfů do vinárny hotelu Jal-
ta na Václavském náměstí v Praze (1957). 
Nová technika vyžadovala tradicí nezatížený 
přístup ke sklu, pro které v té době hledali 
uplatnění v začínající ateliérové tvorbě také 
další výtvarníci, ale viděli je především v hut-
ním, malovaném a broušeném, případně pís-
kovaném skle. 
První příležitostí k zahraniční prezentaci tave-
né skleněné plastiky byla roku 1958 Světová 
výstava EXPO 58 v Bruselu. Paní Jaroslava 
na ní představila dva způsoby jejího využití: 
tradičnější v mříži s čápy, vytvořené s Igorem 
Korčákem, netradiční ve stěně se zapuštěný-
mi skleněnými kameny s uvnitř vymodelova-
nými reliéfy-zvířaty, vytvořené s profesorem 
Libenským. Obě díla byla oceněna Velkými 
cenami. 
Potom vytvořili vitráže Pták s třešní pro ho-
tel Zlatý lev v Liberci (1958–1959), Průmysl 
a Úrodu pro Kulturní dům v Ostravě-Porubě 
(1958–1960), Oheň a sklo I a II pro budovu 
Jablonexu v Jablonci nad Nisou (1960–1961). 
Brzy si uvědomili omezování tvůrčích aktivit 
zapouštěním skleněných kamenů do betonu 
a začali je spojovat kovem. Rozměrná deko-
rativní mříž s křišťálovými kameny pro brněn-
ský hotel International (Krokodýl,1961–1962)  
a Fontána-Květ pro brněnský hotel Continen-

tal ze stejného roku, naznačily jim další mož-
nosti, k nimž se vrátili například v Astronautovi 
a Květu pro Dům čs. dětí v Praze (1963), Řece 
života pro Světovou výstavu v Ósace (1970)  
a vitráži pro vstupní halu Federálního shro-
máždění v Praze (1969–1973). Pracovali také 
na vitrážích do Svatováclavské kaple katedrály 
sv. Víta na Pražském hradě (1963–1968). 
Zásadní význam nejen pro jejich sklářskou 
tvorbu měla díla vystavená roku 1967 na Svě-
tové výstavě v Montrealu – Slunce staletí, Vel-
ký kónus a Modrá konkrece.
V sedmdesátých letech byla jejich tvorba zá-
vislá na společenských zakázkách, ale zájem 
zahraničních muzeí a galerií jim umožnil věno-
vat se plastikám na nich nezávislým. V deva-
desátých letech tvorba vyvrcholila Otisky an-
děla, Rubáši, T-Prostory a Intersekcemi. 
Po smrti profesora Libenského paní Jaroslava 
dokončila okna do gotické kaple na hradě Špil-
berku v Brně a nepokračovala. Další Libenské-
ho návrhy se již provedení nedočkaly.  

Antonín Langhamer

Jaroslava Brychtová se svým otcem
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 vzpomínka na jindřicha tocksteina

Vytvořil, nebo alespoň navrhnul, mnoho váz, 
pohárů a plaket, malých i větších upomínko-
vých předmětů s rytými figurálními motivy  
a dekorovaného nápojového skla, ale všechny 
nejdříve u podnikatele Jaroslava Vele, potom 
v Železnobrodském skle, takže neměl vliv na 
jejich další použití. Sloužily státní reprezentaci, 
byli jimi obdarováváni politici, umělci, vítězové 
kulturních i sportovních soutěží, ale nikdo se 
nestaral o dokumentaci. Dnes je jeho tvorba 
tak rozptýlena po světě, že 
si ani nelze vytvořit předsta-
vu o jejím rozsahu. Nezbý-
vá, než ji hodnotit na zákla-
dě náhodně dochovaných 
fragmentů. Až do zániku 
Železnobrodského skla byla 
v rytecké dílně skříň s tisíci 
jeho návrhy-kresbami, vět-
šinou potrhanými a pošpi-
něnými, jak se podle nich 
rylo, ale autentickými. O jejich dalším osudu 
se neví.
Tockstein navštěvoval sklářskou školu první 
rok jako řádný žák (1929–1930), ale propadal  
z několika předmětů, po dvou letech se do 
školy vrátil (1932–1934) a jako hospitant se 
zdokonaloval jen v rytí a broušení skla. Rýt 
sklo a modelovat ho i mimo školu učil profe-
sor Ladislav Přenosil, kreslit profesor Zdeněk 
Juna. 
Rok navštěvoval všeobecnou školu sochař-
ského, sklářského a glyptického ateliéru Jo-

sefa Drahoňovského na pražské umělecko-
průmyslové škole (1934–1935), ale profesor  
o žáka, který chodil do ateliéru jen někdy, ne-
měl zájem. Když byl „odejit“, nastoupil základ-
ní vojenskou službu a po návratu domů se učil 
kreslit a modelovat sám. Rádce měl v Přeno-
silovi. Nepochyboval o jeho talentu a předpo-
kladech pro výtvarnou práci, ale nesouhlasil  
s prostředky, jejichž pomocí k ní chtěl do-
spět. 

Tockstein nejdříve rok na-
vrhoval a prováděl rytiny  
u podnikatele Rudolfa 
Hlouška, ale jeho způsob ži-
vota a přístup k práci se mu 
nelíbil a brzy se s ním proto 
rozešel, potom u dalšího že-
leznobrodského sklářského 
podnikatele Jaroslava Vele, 
který jeho prohřešky velko-
ryse přehlížel. Věděl napří-

klad, že některé návrhy, které přes den vytvo-
ří pro něj, večer v hospodě za pár piv předá 
dalším podnikatelům, ale mlčel. Více si cenil 
jeho originality a invence.
Za války se sklářští odborníci v zahraničí  
o něm a jeho rytinách nedověděli, ale prav-
děpodobně by jim stejně nerozuměli, proto-
že vyrůstaly z českých tradic, promítal se do 
nich život a zvyky lidí z okolí Železného Brodu  
a ožívaly jeho vzpomínky z dětství. Inspiraci 
hledal také ve Starém a Novém zákoně, antic-
ké mytologii, historii, literatuře a pohádkách. 

Před sto lety, 14. července 1914, se v Železném Brodě narodil rytec skla a malíř Jindřich 
Tockstein. Již za života se stal legendou. Zasloužil se o ni provokativním způsobem živo-
ta, ale také vynikající tvorbou. Nyní si již na něj vzpomene málokdo, ale zaslouží si být 
připomínán, a především za rytiny, které vytvořil ve čtyřicátých letech, obdivován. Nejen 
podle profesora Stanislava Libenského „patřil k průkopníkům moderního skla. Byl mezi 
prvními, kteří tyto možnosti rozevřeli a koncepcí tvarů a rytin je stále s těmi, kteří o nový 
výraz usilují. Nic se nevytratilo ze stavby a obsahu jeho děl, neboť sdělují poezii našeho 
života a všelidskou současnost. Byl prorokem pravdivosti a upřímného srdce.“ 

Nebyl jen rytcem skla, 
výtvarníkem a osobitým 
grafikem a malířem, ale 
také bystrým a velice 
kritickým pozorovate-
lem a svérázným filozo-
fem života. 
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Nejlepší byly rytiny, které sám udělal, ale návr-
hů bylo tolik, že je prováděli i další rytci, nejdo-
konaleji až do padesátých let rytec-výtvarník 
Miroslav Plátek a po něm Ladislav Ježek. 
Nedoceněné jsou jeho broušené figurální 
plastiky, z nichž některé pravděpodobně pů-
vodně vznikly jako modely na lisované sklo.
Nejen tvorbou, ale také životem byl již za války 
tak populární, že odváděl pozornost od tvor-
by dalších v Železném Brodě a okolí žijících 
výtvarníků. Jeho ale úspěchy se sklem neu-
spokojovaly. Chtěl být grafikem a malířem. 

Po válce – v jedenatřiceti letech, se přihlásil 
na pražskou Akademii k profesorům Vladimí-
ru Puklovi a Vladimíru Silovskému. Byl přijat, 
vytvořil u nich několik skvělých grafik, ale po 
roce 1948 musel ze školy z politických důvodů 
odejít. Stal se výtvarníkem Železnobrodského 
skla a zůstal jím až do šedesáti let.
Ve druhé polovině padesátých let se pro ryti-
nu hledalo takové pojetí, které by ji zlevnilo, 
ale kvalitu nezhoršilo. Přišel s tzv. stínovou 
rytinou, kombinující rytou kresbu s matnými 
ploškami. 
Jeho návrhy prováděli podnikoví rytci Ladislav 
Rieger, Bohuslav Macháček, Zdeněk Machá-
ček, Jaromír Fröhlich a Miroslav Valenta, bru-
sič Václav Kačer a další.
Podle malíře Josefa Jíry to byl „ušlechtilý, 
citlivý člověk, který se rozdával, člověk, který 
kolem sebe vytvářel atmosféru svobodomysl-
ného umělce a hodného člověka a mluvil řečí, 
které rozuměl každý…“ 
Zemřel 14. dubna 1975 v tanvaldské nemoc-
nici. 

Antonín Langhamer

Poznáte Jindřicha Tocksteina?
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Slavnost odhalení Tyršovy plakety na vrchu 
Sokole pořádá Okrašlovací spolek pro Besedi-
ce a okolí dne 22. července 1934 odpoledne 
pod protektorátem Okres. osvětového sboru 
v Železném Brodě a za součinnosti Sokolstva 
z celého okolí.

Navštivte Výstavní sklářský trh v Želez-
ném Brodě. Již jen do neděle 12. srpna t. r. 
Je otevřen I. Výstavní sklářský trh v Železném 
Brodě, pořádaný Pojizerským průmyslovým 
a vývozním ústavem v Žel. Brodě, v tamější 
sklářské škole, kdy bude definitivně uzavřen. 
Výstava obsahuje vesměs hodnotné exposice 
známého moderního kvalitního skla železno-
brodského a těší se stálému zájmu návštěv-
níků domácích i zahraničních. Z význačných 
osobností navštívili v poslední době výstavu 
president Obchodní, živnostenské a průmys-
lové ústředny v Hradci Králové dr. Ulrich, ředi-
tel Sklářského ústavu v Hradci Králové dr. Ing. 
Čtyroký, poslanec David, senátor Šolc a m. j. 
ze všech končin republiky i daleké ciziny, kteří 
vesměs vyslovili se velmi pochvalně o celko-
vém uspořádání výstavy i o její kvalitní úrov-
ni. Rovněž i po stránce obchodní jest úspěch 
výst. trhu již zaručen, takže možno očekávati 
pro nejbližší budoucnost alespoň částečné 
oživení výroby v železnobrodském sklářském 
průmyslu, tak těžce postiženém dnešní od-
bytovou krisí v zahraničí. Doporučujeme ná-
vštěvu této výstavy nejen všem milovníkům 
českého skla, ale zejména turistům, kteří svůj 
zájezd do blízkých Krkonoš nebo Českého ráje 

mohou výhodně spojiti s prohlídkou této vel-
mi zajímavé výstavy.

 Vyčištění Jizery. V neděli 19. srpna vypuš-
těny byly fou Liebieg stavidla, aby za nízké-
ho stavu vody mohla býti Jizera vyčištěna od 
střepů a nepotřebných předmětů, které do 
řečiště byly naházeny. Náklad na to poskytla 
městská spořitelna. Zaměstnáno bylo při tom 
6 dělníků, kteří pracovali po 6 hodin. Bylo by 
na místě, aby na příště podobné odpadové 
předměty do řeky házeny nebyly, ale odváže-
ny byly na rumiště. Řečiště za menšího stavu 
vody; z něhož vystupují různé střepy, rezavé 
konve a jiné nádoby, nepůsobí pěkným do-
jmem na městem procházející turisty. 

Přeměna brusíren skla na mlýny. V důsledku 
úpadku sklářského průmyslu na Železnobrod-
sku jako v jiných místech majitelé brusíren 
předělávají brusírny zpět na mlýny. Brusírny 
povstaly v mnoha místech právě z mlýnů  
a nyní jejich přeměnou vrací se k původnímu 
svému poslání, aby byla využita vodní síla.

Mgr. Petra Hejralová
ředitelka muzea

 stalo se před osmdesáti lety 
 (vybíráme z pojizerských listů)
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 železnobrodské kapely se představují: f.a.king 

Ovlivněni tím „nej“ z první poloviny devade-
sátých let několik let spřádali plány (zásad-
ně v hospodě) ohledně aktivní činnosti. Až  
v roce 2010, po založení Občanského sdružení  
F.A. King Crew, se kterým pořádáme úspěš-
ný Crossover Sickfest a F.A.K. Assault Agen-
cy jsme si uvědomili, že nastal čas pro oživení 
naší virtuální kapely. Těžko říct, zda na nás do-
lehla krize středního věku (přeci jen nám už 
táhne na 40), ale celou věc jsme začali brát 
smrtelně vážně. Po oslovení matadora želez-
nobrodské hard scény Petra Macka a dalšího 
zasloužilého umělce Mariana Hujera byla ka-
pela konečně akceschopná. Z důvodu snížení 
věkového průměru bandu jsme přibrali Tomá-
še Holého, takto mimořádně talentovaného 
mladého kytaristu. Začátkem roku 2011 začala 
kapela intenzivně zkoušet a zcela překvapivě 
zafungovala chemie mezi mladou kreativitou 
na jedné straně a stařeckou rozvahou na stra-
ně druhé. Po čtyřech měsících přichází první 
změna v sestavě a to na místě bass kytaristy. 
Mariana Hujera nahrazuje Vlasta Urban, další 
to inventář železnobrodské hudební scény  
a kapela začíná na podzim koncertovat. Rozje-
té Fakingy však opouští i on, náhrada přichází 
v podobě Jardy Homolky, zkušeného novo-
packého hudebního barda. Od prvního koncer-
tu v září vystoupí kapela na jedenácti akcích. 
Do roku 2012 vstupuje kapela s předsevze-
tím zvěčnit své skladby na studiové debutové 
album a s podporou F.A.K. Assault Agency 
intenzivně koncertovat. Na jaře odchází za 
lepším angažmá zakládající člen bubeník Petr 
Macek, který je okamžitě nahrazen zkuše-
ným červenokosteleckým bicmanem Tomá-
šem Nývltem. Během roku se kapela objeví 
na tuzemských podiích 44krát. Rok 2013 byl 
pro nás obzvlášť hektický. Nejprve byl dubnu 

odejit bubeník Tomáš Nývlt, který byl okamži-
tě nahrazen mimoňským Petrem Hozákem.  
V květnu jsme z důvodu zhutnění soundu při-
brali druhého kytaristu Lukáše Kvardu z Jab-
lonce nad Nisou. Na podzim nás opustil za-
kládající člen Tomáš Holý, který vyslyšel volání 
Prahy a post rocku. I přes tyto peripetie jsme 
odehráli 68 koncertů (díky spolupráci s Faking 
Bookings, která nás kompletně podporuje) 
včetně minitour po Rakousku. Dokopali jsme 
se ke třem singlům Your Time Has Come, The 
Story Of My Life (Acoustic. Live) a Jacket 
Tight, které nedopadly zcela dle našich před-
stav (za což si můžeme „idioti“ sami). 

A co závěrem? Snažíme se pro naše poslu-
chače dělat naplno a všem díky za přízeň.  
A kde si nás můžete užít o prázdninách? 
Samozřejmě na OPEN AIR FESTIVALU 3, 

Kapela F.A.King byla založena v létě 1993 dvěma „magorama“ (tehdy teenagerama)  
do muziky, Lukášem Šefrem a Alešem Petráčkem.

Z vystoupení na loňském Open Air Festivalu
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přehlídce železnobrodských kapel v sobotu  
18. srpna, v pátek 22. srpna hrajeme v Novém 
Městě pod Smrkem na FRYYFESTu, v sobotu 
30. 8. v Jablonci nad Nisou na PAF/PŘEHRA-
DA ART FESTu 2014 a téhož dne ještě v Žan-
dově na FUCK OFF OPEN AIR.

SOUČASNí ČLENOVé:
Lukáš Šefr– vokál (od 2011)
Aleš Petráček – vokál (od 2011)
Petr Hozák – bicí (od 2013)
Lukáš Kvarda – kytara (od 2013)
Vláďa Beran – basa (od 2014)

BýVALí ČLENOVé:
Marian Hujer – basa (2011)
Vlasta Urban – basa (2011)
Petr Macek – bicí (2011)
Tomáš Nývlt – bicí (2012)
Tomáš Holý – kytara (2011–2013)
Jarda Homolka – basa (2012–2014)

Super léto

Vaši F.A.King

Z vystoupení na loňském Open Air Festivalu

 desátá lekce angličtiny s panem jaroslavem kalfusem

Toto je tak zvané dvojčíslo. Obsahuje spous-
tu informací (contains a lot of info, a whole 
slew of info…), vážných informací, a tak mně 
nezbývá, než se věnovat něčemu lehčímu, 
letnímu. Ve světě se slaví v červenci moc  
a moc, hlavně tak zvaných státních svátků, 
jako 1. 7. V Kanadě je volno (hurá, je to úterý), 
ve Státech pak 4. 7. Independence Day, (také 
hurá, je to pátek), a na konec ve Francii mají 
Bastille Day 14. 7. a to je hurá kdykoliv.
My se nic nového učit nebudeme. Dám vám 
přečíst něco zábavného, na lehkou notu, 
v rámci zmíněných oslav, aby to nebylo pom-
pézní. Jelikož mám omezené místo v tomto 
časopise, tak to musím zkrátit na to nejdůleži-
tější. A jinak vám přeji všem bez rozdílu krás-
né léto, hodně úpalu, málo zkažených bříšek 
a šťastnou cestu kamkoliv. Vraťte se s bystrou 
myslí v září.
To the citizens of the United States  
of America from Her Sovereign Majesty 
Queen Elizabeth II

In light of your failure in recent years  
to nominate competent candidates 
for President of the USA and thus to  
govern yourselves, we hereby give notice 
of the revocation of your independence,  
effective immediately. (You should look up‚  
revocation‘ in the Oxford English Dictionary.)
Her Sovereign Majesty Queen Elizabe-
th II will resume monarchical duties over all  
states, commonwealths, and territories  
(except North Dakota, which she does not 
fancy).
Your new Prime Minister, David Cameron, 
will appoint a Governor for America without 
the need for further elections.
Congress and the Senate will be disbanded. 
A questionnaire may be circulated next 
year to determine whether any of you  
noticed.
To aid in the transition to a British Crown 
dependency, the following rules are 
introduced with immediate effect:
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1. The letter ‚U‘ will be reinstated in words 
such as ‚colour,‘ ‚favour,‘ ‚labour‘ and ‚ne-
ighbour.‘ Likewise, you will learn to spell  
‚doughnut‘ without skipping half the  
letters, and the suffix ‚-ize‘ will be replaced 
by the suffix ‚-ise.‘ Generally, you will be  
expected to raise your vocabulary to  
acceptable levels. (look up ‚vocabulary‘).
2. Using the same twenty-seven words  
interspersed with filler noises such as‚ ‘like‘ 
and ‚you know‘ is an unacceptable and  
inefficient form of communication.  
There is no such thing as U. S. English. We 
will let Microsoft know on your behalf. The  
Microsoft spell-checker will be adjusted to 
take into account the reinstated letter ‚u‘‘ and 
the elimination of ‚-ize.‘
3. July 4th will no longer be 
celebrated as a holiday.
4. You will learn to resolve 
personal issues without 
using guns, lawyers, or 
therapists. The fact that 
you need so many lawyers 
and therapists shows that 
you‘re not quite ready to be 
independent. Guns should 
only be used for shoo-
ting grouse. If you can‘t 
sort things out without suing someone or  
speaking to a therapist, then you‘re not ready 
to shoot grouse.
5. Therefore, you will no longer be allowed to 
own or carry anything more dangerous than 
a vegetable peeler. Although a permit will 
be required if you wish to carry a vegetable  
peeler in public.
6. All intersections will be replaced with  
roundabouts, and you will start driving on the 
left side with immediate effect. At the same 
time, you will go metric with immediate effect 
and without the benefit of conversion tables.  
Both roundabouts and metrication will help 
you understand the British sense of humour.
7. The former USA will adopt UK prices on  

petrol (which you have been calling gasoline) 
of roughly $ 10/US gallon. Get used to it.
8. You will learn to make real chips. Those 
things you call French fries are not real chips, 
and those things you insist on calling potato 
chips are properly called crisps. Real chips are 
thick cut, fried in animal fat, and dressed not 
with catsup but with vinegar.
9. The cold, tasteless stuff you insist on  
calling beer is not actually beer at all.  
Henceforth, only proper British Bitter will 
be referred to as beer, and European brews 
of known and accepted provenance will be 
referred to as Lager. South African beer is 
also acceptable, as they are pound for pound 
the greatest sporting nation on earth and it 

can only be due to the 
beer. They are also part of 
the British Commonwealth 
– see what it did for them. 
American brands will be 
referred to as Near-Frozen 
Gnat‘s Urine, so that all 
can be sold without risk of  
further confusion.
10. Hollywood will be  
required occasionally to 
cast English actors as good 
guys. Hollywood will also 

be required to cast English actors to play  
English characters. Watching Andie  
Macdowell attempt English dialect in 
Four Weddings and a Funeral was an  
experience akin to having one‘s ears  
removed with a cheese grater.
11. You will cease playing American football.  
There is only one kind of proper football; you 
call it soccer. Those of you brave enough will, 
in time, be allowed to play rugby (which has 
some similarities to American football, but 
does not involve stopping for a rest every 
twenty seconds or wearing full kevlar body 
armour like a bunch of nancies). 
12. Further, you will stop playing baseball. 
It is not reasonable to host an event called 

Toto je takzvané dvoj-
číslo. Obsahuje spous-
tu informací (contains  
a lot of info, a whole slew  
of info…), vážných infor-
mací, a tak mně nezbý-
vá, než se věnovat něče-
mu lehčímu, letnímu.
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Pokud oslavíte narozeniny v měsících čer-
venec a srpen a nepřejete si být zveřejněni  
v dalším vydání Železnobrodského zpravodaje 
nebo si nepřejete uveřejňovat svůj věk a chce-

te být zveřejněni bez udání věku, můžete zavo-
lat do redakce na tel. číslo 483 333 948, mobil  
722 793 091, nebo napsat na e-mail zpravo- 
daj@zelbrod.cz, a to nejpozději do 15. 8. 2014.

70 let
Ludmila Krejčová
Ladislava Chvalinová
Jana Janusová
Jan Kola
Hermína Šafářová

75 let
Miroslav Koňák
Naděžda Vlasáková

80 let
František Švec
Jiří Fotr
Květoslava Grajzová
Bohuslav Bernard
Květuše Havlištová
Věra Halamová
Ladislav Havlíček

81 let
Jiřina Vokurková

83 let
Marie Salabová

84 let
Zdeňka Kunstová
Věra Vosáhlová
Lidmila Škorpilová

85 let
Hana Hlubučková
Alena Škorpilová

86 let 
Zdenka Šefrová

87 let
Jarmila Boudová
Josefa Šimerková
Zdeňka Kynčlová
Libuše Strnadová
Jiří Hlubuček

88 let 
Věra Kosová

89 let
Ludmila Štekrová

92 let
Běla Těhníková
Maruška Sochorová

V červnu 2014 oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané. Do dalších let 
přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

gratulujeme

 životní jubilea

the World Series for a game which is not  
played outside of America. Since only 2,1 % 
of you are aware there is a world beyond your  
borders, your error is understandable. You 
will learn cricket, and we will let you face the  
South Africans first to take the sting out of 
their deliveries.
13. You must tell us who killed JFK. It‘s been 
driving us mad.

14. An internal revenue agent (i. e. tax collector) 
from Her Majesty‘s Government will be with 
you shortly to ensure the acquisition of all 
monies due (backdated to 1776).
15. Daily Tea Time begins promptly at 4 p. m. 
with proper cups, with saucers, and never 
mugs, with high quality biscuits (cookies) and 
cakes; plus strawberries (with cream) when 
is season.

God Save the Queen!
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 vítání občánků

manželé Ježkovi se synem Filipem
slečna Dolanská a pan Keresteš s dcerou Zuzanou
slečna Šaraiová a pan Aubrecht s dcerou Terezou
slečna Kratochvílová a pan Gráb se synem Tomášem
manželé Šilhánovi se synem Danielem
slečna Krulišová a pan Coufal se synem Kristiánem
slečna Šilhánová a pan Dohelský se synem Petrem
manželé Kalužných s dcerou Anežkou

Všem našim novým občánkům přejeme do života jen to nejlepší, hlavně zdraví a dobré rodinné 
zázemí.

vedení města i redakce

Slavnostní vítání dětí do života a podepsání do pamětního listu městského úřadu pro-
běhlo v úterý 3. června 2014. Do obřadní síně se dostavili tito rodiče s dětmi:

ostatní

 poděkování fotbalovému klubu

Mimořádný dík za mimořádnou sezonu bych 
chtěl vyjádřit našim fotbalistům – za odvahu 
a vstup do historicky nejvyšší, sportovně i fi-
nančně náročné soutěže, která se kdy v Bro-
dě hrála. Ačkoliv sestupují a v příští sezóně 

budou hrát znovu krajský přebor, našemu 
městu ostudu rozhodně neudělali a role diviz-
ního týmu se zhostili s hrdostí. Divizní soutěž 
na tribuny přilákala mnoho diváků a je patrný  
i rostoucí zájem ze strany dětí a rodičů. Celko-

Poděkování si zaslouží rozhodně každý, kdo pomáhá rozvíjet aktivity ve městě, kdo do-
káže věnovat svůj volný čas druhým. Právě díky takovým lidem a organizacím získává 
Železný Brod ve svém okolí dobré jméno.  
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 Úspěch družstva jednotky dobrovolných hasičů 
 železný brod

Byl to 3. ročník soutěže pořádané HZS Libe-
reckého kraje pro jednotky dobrovolných hasi-
čů. Celkem se soutěže zúčastnilo 8 družstev. 
Družstvo JSDHO Železný Brod se umístilo 
na krásném 2. místě. 

Z hlediska vyprošťování a účinné zdravotní po-
moci zachraňované osobě je JSDHO Železný 
Brod na velmi dobré úrovni.

Mrkvičková Kateřina
krizové řízení

V sobotu 24. května 2014 se konala ve Frýdlantu krajská soutěž JSDHO Libereckého kraje 
ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. 

 všude dobře, doma nejlíp

Všeobecně známé rčení „všude dobře, doma 
nejlíp“ jsme si vypůjčili k vyjádření myšlenky, 
která stojí za vznikem organizace Rodina24  
a za našimi službami. Nabízíme pomoc a pod-
poru seniorům a lidem se zdravotním posti-
žením. Naším posláním je umožnit klientům 
život ve svém domově, pokud je to jejich přá-
ní a zajistit uspokojování jejich potřeb formou 
osobní asistence. 
Osobní asistence, to není jen zajišťování hy-
gienických potřeb klientů, péče o domácnost, 
rehabilitace a fyzioterapie, ale také aktivizač-
ní činnosti. Asistenti Vás mohou doprovodit 
k lékaři, na procházku nebo na kulturní akci, 
půjdou s Vámi nakoupit, přečtou Vám noviny, 
zahrají si s Vámi společenské hry. Záleží jen 
na Vás, jak bude asistence probíhat. Ovšem 
nejdůležitější součástí asistence je naše spo-
lečná komunikace, budování pocitu bezpečí, 
vzájemné důvěry a respekt k Vašim přáním  
a požadavkům.
Velký důraz klademe na péči formou podpory. 
Asistent podporuje klienta takovým způso-

bem, aby vše, co klient zvládne dělat sám, 
opravdu sám udělal. Asistent nedělá za klien-
ta věci, které zvládá sám – tím podporuje jeho 
zvyklosti, schopnosti a víru v sebe sama.
U osobních asistentů Rodiny24 najdete vždy 
vlídné slovo a profesionální přístup. Naše 
služby pro Vás zajišťujeme v Železném Brodě 
a celém Libereckém kraji.

Kontakty: Bc. Stáňa Šťovíčková
tel. 731 620 699, stana@rodina24.org,

www.rodina24.org

Domov. Zamysleli jste se někdy nad tím, co pro Vás znamená domov?

vě je vidět, že fotbal v Železném Brodě dobře 
funguje.
Děkuji hráčům našeho A týmu za reprezen-
taci Železného Brodu, předsedovi klubu  

panu Jaroslavu Kletečkovi i všem dalším, 
kteří železnobrodskému fotbalu pomáhají. 

Ing. Miloslav Louma
místostarosta 
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 hádanka

Správné řešení červnové hádanky:
Červnová hádanka byla prý dost „zapeklitá“. 
Na fotografii je zachycen pohled ze dvorků 
domů v Husově ulici směrem ke kostelíčku. 
Dnes je v těchto místech promítací sál kina. 
Dům se sedlovou střechou v popředí je cuk-
rárna Šefrových v Husově ulici.

Výherci červnové hádanky: Bohumil 
Šilhán, Jiří Munzar a František Bedan

Jména výherců byla slosována na zasedání 
redakční rady ve čtvrtek 19. 6. 2014. Do re-
dakce přišlo celkem 7 správných odpovědí. Vý-
hercům byly nabídnuty vstupenky na koncert  
Judas Priest Revival Praha a Nobody Knows.

Prázdninová hádanka:
Odkud kam vedla dřevěná lávka 
na fotografii?

Jména výherců se dozvíte v příštím vydá-
ní zpravodaje. Losovat se bude o vstupen-
ky na zářijové představení Shirley Valentine  
se Simonou Stašovou! 

Volejte na tel. 483 333 925, 484 353 333 
nebo pište na e-mail info@zelbrod.cz.

redakce

Červnová hádanka

Prázdninová hádanka
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inzerce

Údržba zeleně – haas

pravidelné údržby areálů, 
zahrad i parků
výsadba záhonů a květinových mís
sekání travnatých ploch
prořezy ovocných stromů
řezání stromů i volně rostlých

www.sekanizahrad.cz
ZAHR.HAAS@seznam.cz
775 651 143, 776 598 902

senior v pohybu
volnočasové aktivity
nejen pro seniory

• turistické výlety v malé skupině
• zajímavé odborné přednášky
• zájezdy na divadlo, výstavy, koncerty
• partnerské víkendy dle vašeho přání
• individuální kurzy používání PC
• semináře Jak využít internet

a mnoho dalšího

www.seniorvpohybu.cz
774 440 421, info@seniorvpohybu.cz
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černobílá
inzerce

barevná inzerce
obálka uvnitř

barevná inzerce
zadní strana obálky

6,3 × 4,8 cm (1/8 strany) 400 Kč 700 Kč 1 000 Kč

6,3 × 9 cm (1/4 strany) 700 Kč 1 100 Kč 1 500 Kč

13,2 × 9 cm (1/2 strany) 1 200 Kč 1 800 Kč 2 400 Kč

13,2 × 18,9 cm (celá strana) 2 000 Kč 2 800 Kč 3 600 Kč

Inzerce řádková, pouze pro fyzické osoby 1,5 Kč / znak (včetně mezer). 
Řádková inzerce se platí hotově v Turistickém informačním centru Železný Brod. 
Jeden obrázek u řádkové inzerce 50 Kč.
V případě požadavku grafického zpracování u firemní inzerce účtujeme částku 100 Kč.
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Sleva od prvního opakování inzerátu v kalendářním roce činí 5 %.
Kontakt: 483 333 948, 722 793 091, zpravodaj@zelbrod.cz

 podmínky inzerce – platnost od 24. 1. 2012

milí broďáci,
chtěla bych vás informovat, 

že jsem napsala 
a vlastním nákladem vydala knihu 

železný brod 
a jeho historická 

zákoutí 

 

Přeji vám příjemné čtení,
Alena Kortanová

Jde o knihu převážně fotografickou,  
s informacemi a zajímavostmi z historie 
našeho města a s mými osobními vzpo-
mínkami na daná místa.
Kniha bude k dostání přímo u mě  
za 299 Kč i s podpisem a dále v Turis-
tickém informačním centrum Želez-
ný Brod a v Knihkupectví Svárovský  
za jejich ceny.

Kontakt: Milan Smrčka
e-mail: smrcka@kasir.cz

tel.: 605 296 947 

hledá pro svou provozovnu v Turnově 
– průmyslové zóna Vesecko – obsluhu 

výrobní linky (seřizovač) 
v jednosměnném provozu

Vyučení v oboru truhlář nebo mechanik
Nabízíme:
zajímavou práci v mladém kolektivu, zá-
zemí zavedené a stále se rozvíjející firmy, 
zajímavé platové ohodnocení
Požadujeme:
vyučen ve strojírenství, truhlář, opravář 
apod., loajalitu, ochotu učit se novým vě-
cem

nabídka práce
společnost 

kašír s. r. o.
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společnost detesk s. r. o. přijme do svých železnobrodských provo-
zů pracovníky následujících profesí:

obsluha sklářských strojů – není požadována žádná zvláštní kvalifikace, jedná se 
o obsluhu specifických zařízení, pro kterou jsou pracovníci zaučeni, dvousměnný 
provoz
foukač technického skla – požadavkem je vyučení v oboru foukač technického 
skla, foukač teploměrů nebo foukač vánočních ozdob, jednosměnný nebo dvou-
směnný provoz
pracovník oddělení vývoje nových zařízení – požadováno je vyučení v někte-
rém z oborů opracování kovů, nástrojař, formař, apod., případně úplné středoškol-
ské vzdělání strojírenského zaměření, dvousměnný provoz

Nástup je možný okamžitě, další informace poskytne vedoucí personálního oddě-
lení p. Jitka Vávrová (tel.: 483 389 825) v sídle společnosti na adrese:

Zájemci se mohou hlásit i elektronicky na adrese: jitka.vavrova@detesk.cz 

DETESK s. r. o., Příkrá 401, Železný Brod



informační a kulturní stŘedisko 
železný brod


