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Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
na začátku měsíce května si celý svět připomene 70. výročí konce 2. světové války. Války,
která znamenala kolem 60 milionů zmařených lidských životů, podlomené zdraví, psychická
traumata a trvalé následky pro další miliony lidí, obrovské hospodářské škody pro celý svět.
Znamenala také velké změny na politické mapě světa, především pak nové politické uspořádání v Evropě, jehož důsledky pociťujeme dodnes. Bezesporu tyto a podobné ukazatele
oné války jí přinesly označení nejstrašnějšího konﬂiktu v dějinách lidstva.
Přemýšleli jsme již při tvorbě rozpočtu, jakým způsobem přispět k výše zmíněnému výročí.
Rozhodli jsme se k úpravě tří tzv. „válečných“ hrobů a pomníků na území našeho města
a okolí. Jsou na nich i jména padlých v 1. světové válce, od jejíhož vypuknutí uplynulo
100 let v loňském roce, takže současně uctíme také jejich památku.
U pomníku v Těpeřích byly vyřezány túje, odstraněn plot, žulová tělesa jsou znovu vyleštěna, byla provedena oprava písma. Počítá se rovněž s novou výsadbou keřů kolem samotného pomníku. Pomník na Hrubé Horce bude mít rovněž upraveno své okolí včetně výřezu náletových dřevin a bude provedena oprava písma. Nejsložitější situace je v Horské Kamenici.
Hrob na místním hřbitově je ve velmi špatném stavu. Po prověření všech nutných okolností
a souhlasu oprávněných institucí bychom chtěli hrob přesunout na jiné místo hřbitova včetně
vybudování důstojnější náhrobní desky. Vzhledem k ﬁnanční náročnosti akce v Horské Kamenici budeme žádat Ministerstvo obrany, které má pro tyto účely zvláštní fondy, o ﬁnanční
podporu.
Chtěli bychom rovněž připomenout další dvě akce k výročí konce 2. světové války a osvobození Československa – Pietní akt k uctění památky padlých, který se uskuteční 3. května
a tradiční Ohňostroj, jež proběhne 7. května i přes probíhající rekonstrukci mostu.
Přejme si společně, abychom nadále měli pokud možno klidný život v dnešní hektické době,
která je pořád plná různých ozbrojených konﬂiktů. A abychom si mohli, pokud možno dosyta, užívat právě probuzeného jara třeba ke svým koníčkům.

Mgr. Ivan Mališ
místostarosta
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Mgr. František Luﬁnka
starosta

Návštěva z ministerstva vnitra
V pondělí 30. března 2015 navštívila radnici v Železném
Brodě náměstkyně ministra vnitra pro veřejnou správu
a legislativu Mgr. Jana Vildumetzová.
Setkání s paní náměstkyní se zúčastnili starosta města
Mgr. František Luﬁnka, místostarosta Mgr. Ivan Mališ a poslanec Mgr. Václav Horáček.
Během hodinového rozhovoru se paní náměstkyně velmi podrobně zajímala o chod nejen
samotného městského úřadu, ale také o vztahy s obcemi, pro které je Železný Brod obcí
s rozšířenou působností. Poté konstatovala, že náš městský úřad funguje velmi dobře
a ocenila systém jeho fungování. Jako bývalá starostka Horního Slavkova velmi dobře ví,
kde obce tzv. „tlačí bota“, zjišťuje další jejich problémy, návrhy na řešení a snaží se je zohlednit v přípravě nové legislativy. Jako příklad uvedla právně nedořešenou záležitost ohledně nároku na informace ze strany občanů vůči obecním úřadům. Upozornila také na některé
změny v zákonech, které se od 1. července dotknou obcí.
V závěru setkání Mgr. Jana Vildumetzová oslovila všechny zúčastněné s cílem navázat další spolupráci a slíbila odpověď na otázky vzešlé z debaty. Městský úřad v Železném Brodě
byl rovněž požádán o vypracování specializované ankety.
Po několika dnech obdržel starosta města Mgr. František Luﬁnka osobní poděkování paní
náměstkyně s oceněním nejen samotného přijetí, ale také korektní a věcné debaty.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Špičkový koncert v Železném Brodě
Kdo zavítal v pondělí 13. dubna 2015 večer do Městského divadla, dočkal se velmi
příjemného kulturního zážitku. Konal se zde koncert učitelů Základní umělecké školy
v Železném Brodě.
Bezmála tři hodiny kvalitní hudby a zpěvu různých žánrů. Dlouholetí i noví, bývalí i současní pedagogové ZUŠ trochu jinak než v učebně školy. Tak nějak také vizitka úspěšných
absolventů ZUŠ. K tomu přirozeně do programu zapadající hosté, rovněž výborné kvality.
Maximální soustředěnost a poctivé výkony všech účinkujících spojené s úctou k divákovi.
Odhadem asi stovka lidí v hledišti napjatě poslouchající celou dobu. Dalo by se ještě dále
pokračovat, stačí však jen prosté konstatování: Kdo nebyl, může litovat. ZUŠce se to prostě
povedlo. Je potřeba za hezký zážitek na úrovni poděkovat všem pedagogům ZUŠ, stejně
tak všem dalším účinkujícím a zvláště paní ředitelce Mgr. Evě Lédlové za organizaci celého
koncertu. Doufejme, že i pro příští rok si pedagogové ZUŠ připraví pro nás neméně výborný
koncert.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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RADNICE INFORMUJE
Usnesení Rady města Železný Brod ze 7. schůze
konané dne 9. 3. 2015
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města
schvaluje uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky „Telekomunikační služby pro město Železný Brod a jeho organizace“
mezi Městem Železný Brod a jeho příspěvkovými organizacemi a obchodními korporacemi
schvaluje
a) účetní závěrku za rok 2014 (účetní výkazy – rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu)
a výsledek hospodaření za rok 2014 příspěvkové organizace Bytový podnik města Železného Brodu, IČ 64669033
b) účetní závěrku za rok 2014 (účetní výkazy – rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu)
a výsledek hospodaření za rok 2014 příspěvkové organizace ZŠ Pelechovská, Železný
Brod, IČ 70694982
c) účetní závěrku za rok 2014 (účetní výkazy – rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu)
a výsledek hospodaření za rok 2014 příspěvkové organizace ZŠ Školní, Železný Brod,
IČ 70694974
d) účetní závěrku za rok 2014 (účetní výkazy – rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu)
a výsledek hospodaření za rok 2014 příspěvkové organizace MŠ Slunečná, Železný Brod,
IČ 70695016
e) účetní závěrku za rok 2014 (účetní výkazy – rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu)
a výsledek hospodaření za rok 2014 příspěvkové organizace MŠ Stavbařů, Železný Brod,
IČ 70694991
f) účetní závěrku za rok 2014 (účetní výkazy – rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu)
a výsledek hospodaření za rok 2014 příspěvkové organizace Městské muzeum v Železném
Brodě, IČ 43257283
g) účetní závěrku za rok 2014 (účetní výkazy – rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu)
a výsledek hospodaření za rok 2014 příspěvkové organizace DDM Mozaika, Železný Brod,
IČ 75125439
h) účetní závěrku za rok 2014 (účetní výkazy – rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu) a výsledek hospodaření za rok 2014 příspěvkové organizace ZUŠ Železný Brod, IČ 75125412
schvaluje výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014 a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů s navrženými změnami u ZUŠ, kde povoluje převod do
fondu odměn max. 20 000 Kč a DDM Mozaika, kde povoluje převod do fondu odměn max.
8 000 Kč. Zbytek ﬁnančních prostředků bude převeden do rezervního fondu.
schvaluje odpisový plán na rok 2015 příspěvkových organizací zřizovaných Městem Železný Brod
schvaluje připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky
na budovu Městského úřadu v Železném Brodě 10. března 2015
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Železný Brod a Obcí Koberovy
o výkonu přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích do 31. 12. 2018. Cena za
každé započaté řízení je 1 000 Kč
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schvaluje zapojení DDM Mozaika Železný Brod, Jiráskovo nábřeží 366, příspěvková organizace, IČ 751 25 439, do dotačního programu Erasmus+ s příslibem zajištění ubytování pro
dva dobrovolníky s uložením kauce z prostředků DDM Mozaika na účet Bytového podniku
města Železného Brodu
bere na vědomí petici občanů ve věci zamezení volného pohybu psů v místní části Propastný a Závodí a ukládá odboru vnitřních věcí upozornit paní Hazdrovou na porušování
zákona
souhlasí s přijetím sponzorského daru – kamerového systému pro budovu Mateřské školy
Železný Brod, Slunečná 327, IČ 70695016
schvaluje Ceník řeziva a Ceník sušeného řeziva a souhlasí s jejich uveřejněním na internetových stránkách Města v sekci „Příležitosti a nabídky – Prodeje a pronájmy“ a v Železnobrodském zpravodaji
odkládá zadání akce „Úprava radiátorových krytů topných těles pavilónu MVD2 ZŠ Pelechovská na rozebíratelné“ a požaduje nahlédnutí do stavebního deníku
odkládá záměr umístění hřiště pro seniory na sídlišti Na Vápence
schvaluje návrh na provedení náhradních prací za porušení podmínek smlouvy a schvaluje
smlouvu o zhotovení stavby se společností Strabag a. s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha,
IČ 60838744, na realizaci zakázky „Železný Brod – oprava komunikace Betlémská a dokončení odstranění závad“ úseků 1, 2 a 3 v ceně 244 532 Kč s tím, že z ceny bude odečtena
smluvní pokuta
odkládá vyhodnocení výběrového řízení na dodavatele akce „Nátěr čp. 57 – Běliště“ a žádá
MANAX s. r. o. o speciﬁkaci nátěrových hmot
schvaluje žádost Bytového podniku na koupi nového auta pro účely bytového fondu s tím,
že se pokusí oslovit dodavatele požadovaného typu se zájmem o koupi předváděcího vozu
souhlasí s uzavírkou silnice III. třídy, s vydáním rozhodnutí zvláštního užívání a uzavírky
místní komunikace obcí s rozšířenou působností a s objízdnou trasou Rally Bohemia RZ
Dupanda – Splzov v sobotu 11. 7. 2015
bere na vědomí zápis z jednání komise pro vzhled města ze dne 16. 2. 2015 a na základě
jejího doporučení ukládá:
odboru územního plánování a regionálního rozvoje upravit zeleň na hřbitově v Železném
Brodě a v okolí parkoviště v Masarykově ulici u restaurace Jizera podle návrhu pana Bartůňka,
odboru územního plánování a regionálního rozvoje navrhnout úpravu zeleně v okolí prodejny
Norma a ve Vaněčkově ulici v souladu s návrhy na umístění plakátovací plochy a v souladu
s projektem Regenerace panelového sídliště Vaněčkova,
odboru územního plánování a regionálního rozvoje postupně vyhledat staré dokumentace
k Panské zahradě,
odboru územního plánování a regionálního rozvoje ve spolupráci s panem Bartůňkem zpracovat plán péče o vzrostlou zeleň na náměstí,
odboru územního plánování a regionálního rozvoje zajistit prořez a úpravu zeleně v parčíku
v Železné, po ukončení návrhů Molo architekti s. r. o.,
odboru územního plánování a regionálního rozvoje připravit záměr drobných oprav a nátěrů
buňky sociálního zařízení na zastávce u sokolovny
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RADNICE INFORMUJE
bere na vědomí zápis z jednání redakční rady dne 13. 2. 2015
neschvaluje pronájem prostoru pro podnikání v budově s čp. 138 – stavba pro výrobu
a skladování, Jiráskovo nábřeží, Železný Brod, která je součástí pozemku p. č. 770/2 v k. ú.
Železný Brod za účelem zřízení autolakovny
schvaluje změnu úročení jistoty vzhledem k přechodu z původního Sporoinvestu ČS na
ČS fond nemovitostní a ČS podílový fond Konzervativní mix za předpokladu souhlasu hospodářské komise
bere na vědomí žádost paní H. R. o přidělení bytu výměnou za stávající a doporučuje jí,
přihlásit se do výběrového řízení, v němž bude požadovaný byt nabízen
revokuje usnesení č. 165/15rm ze dne 16. 2. 2015, kterým schválila přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+3, Na Vápence 768, Železný Brod, paní M. R., trvale bytem Železný Brod, nájemné
je stanoveno na 86 Kč/m². Náhradníkem je pan K. V., Železný Brod s výší nájmu 65 Kč/m².
schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+3, Na Vápence 768, Železný Brod, panu F. K.,
trvale bytem, Železný Brod, nájemné je stanoveno na 60,20 Kč/m². Náhradníkem je pan
V. A., Železný Brod s výší nájmu 51,10 Kč/m².
schvaluje přijetí ﬁnančních darů do rozpočtu Základní školy Železný Brod, Pelechovská
ve výši 3 000 Kč od ﬁrmy Autoservis – Pneuservis Petr Donát, náměstí 3. května 825,
Železný Brod
– ﬁnanční prostředky budou použity k realizaci „Pelechovských her“
ve výši 1 000 Kč od ﬁrmy Koncesovaná autodoprava Rudolf Hýrek, Jesenný 97
– ﬁnanční prostředky budou použity na školní výlet pro třídu 9.A
ve výši 1 000 Kč od ﬁrmy Novotný Petr, Narcisova 2, Praha
– ﬁnanční prostředky budou použity na školní výlet pro třídu 9.A
ve výši 2 000 Kč od ﬁrmy Václav Fichtner Unikolux, Jirkov 61, Železný Brod
– ﬁnanční prostředky budou použity na školní výlet pro třídu 9.A
schvaluje přijetí věcných darů pro Základní školu Železný Brod, Pelechovská
věcný dar od ﬁrmy Sklo Suchánek, Průmyslová 702, Železný Brod v podobě medailí
– věcný dar bude použit k realizaci „Pelechovských her“
věcný dar od ﬁrmy Macek a Kusala, U Rybníka 11, Jablonec nad Nisou v podobě tiskovin
– věcný dar bude použit k realizaci „Pelechovských her“
schvaluje výjimku Obecně závazné vyhlášky města Železného Brodu č. 2/2011 o ochraně
nočního klidu a souhlasí se zkrácením nočního klidu do 2 hodin v noci z 12. 3. na 13. 3. 2015
pro „Pecha Kucha Night After Party“

Usnesení Rady města Železný Brod z 8. schůze
konané dne 30. 3. 2015
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program dnešní schůze rady města
schvaluje odkoupení drobného vybavení kuchyně v restauraci čp. 500 v Masarykově ulici
v Železném Brodě od současného nájemce pana Morce za cenu 47 040 Kč dle ocenění
odhadem dle nabídek na internetu
schvaluje uzavření Kupní smlouvy a smlouvy o započtení – zápočet vzájemné pohledávky
prodávajícího z titulu této smlouvy proti části pohledávky kupujícího z titulu dohody o splátkách
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schvaluje čerpání fondu odměn v průběhu roku 2015 v Základní umělecké škole v Železném Brodě, příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod, na odměny pedagogů
školy za práci nad rámec jejich pedagogické činnosti.
schvaluje „Provozní řád sportovišť“ provozovatele sportovního areálu Sportovní centrum
Železný Brod, Masarykova 500, 468 22 Železný Brod v upraveném znění
souhlasí s pořádáním 10. ročníku výstavní akce motocyklových a automobilových veteránů
spojené s orientační jízdou Pojizeřím a Železnobrodskem na parkovišti a v areálu hasičského
cvičiště dne 16. 5. 2015
souhlasí s konáním motorkářské mše a spanilé jízdy dne 2. 5. 2015
souhlasí s uzavřením Městské knihovny v době od 11. do 20. května 2015 z důvodu revize
knihovního fondu
schvaluje bezplatné zapůjčení a instalaci velkého stanu s pivními sety pro zázemí závodníků
2. orientačního běhu Panskou zahradou dne 23. 4. 2015
schvaluje konečnou úpravu cen pečovatelské služby
schvaluje nákup služebního automobilu Volkswagen Caddy 1,6 TDI v ceně 446 490 Kč
vč. DPH (předváděcí vůz) pro potřeby DPS
schvaluje nákup služební automobilu Citroen Jumper Furgon v ceně 480 000 Kč vč. DPH
(předváděcí vůz) pro účely údržby Bytového podniku
ukládá Bytovému podniku předložit do příští schůze Rady města harmonogram, jakým způsobem se vypořádá se záporným hospodářským výsledkem za rok 2014
schvaluje nákup služebního osobního automobilu pro potřeby Městského úřadu
schvaluje kupní smlouvu s panem Pavlem Laurinem, Skokanská 432, Liberec o koupi auta
Škoda Felicia GLXi, rok výroby 1997 za 35 000 Kč
schvaluje přijetí dotace na akci „Dovybavení sběrného dvora v Železném Brodě“ z Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí
schvaluje Smlouvu č. 14185464 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu životního prostředí ČR ve výši 260 975,75 Kč a pověřuje
starostu města podpisem originálu smlouvy dle návrhu
schvaluje Dodatek č. 7 ke smlouvě o poskytnutí dotace na stavbu „Terminál Železný Brod
– 1. etapa“ s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod, Pražská 320/8, 500 04
Hradec Králové (IČ 75082721), kterým se upravuje maximální výše dotace na realizaci projektu na 36 448 534,65 Kč
vylučuje uchazeče HBJ LK s. r. o., Trnava 5, 674 01 Třebíč (IČ 25514521) z důvodu nesplnění zadávacích podmínek
schvaluje výsledek opakovaného výběrového řízení na dodavatele akce „Nátěr čp. 57 – Běliště“
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem MANAX s. r. o., Pod Bořím 480, 763 15
Zlín (IČ 26931494) za konečnou cenu 196 000 Kč bez DPH
schvaluje smlouvu o obstarání ohňostroje na 7. 5. 2015 s panem Zdeňkem Pohlem, Hruborohozecká 107, Turnov za cenu 39 900 Kč
bere na vědomí zápis z jednání kulturně-společenské komise dne 2. 3. 2015
bere na vědomí zápis z jednání redakční rady dne 17. 3. 2015
bere na vědomí zápis z jednání hospodářské komise dne 18. 3. 2015
schvaluje dodatek č. 1 ke Směrnici města Železného Brodu pro přidělování a pronajímání
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bytů ve vlastnictví města, který doplňuje § 21 ve znění: Nájemce může požádat o vrácení
peněžní jistoty po dvou a půl letech od data rozhodnutí přidělení bytu. Jistota ve výši dvě
třetiny bude vrácena po uplynutí tří let pouze v případě, že nájemce po dobu 36 měsíců
hradil v určených termínech všechny povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nemá žádné
další neuhrazené závazky vůči Městu Železný Brod. Jistota bude vyplacena do 12 měsíců
od podání žádosti o vrácení.
schvaluje délku doby nájmu prostor k podnikání na adrese Štefánikova 879, Železný Brod
Komerční bance a. s. na dobu 10 let + 5 let opce za cenu 1 400 Kč/m²/rok
schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pronájem čp. 43 v části obce Horská Kamenice,
obec Železný Brod, která byla uzavřena mezi Městem Železný Brod a Sborem dobrovolných
hasičů v Horské Kamenici, dohodou k 31. 3. 2015
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti (IP–12–4003750/
VB/2–Železný Brod, Chlístov ppč. 79/11 – kNN) na ppč. 712/2 v k. ú. Chlístov u Železného
Brodu mezi Městem Železný Brod, (IČ 00262633) a ČEZ Distribuce, a. s., (IČ 24729035) se
sídlem Děčín – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, která je zastoupena ﬁrmou EMJ s. r. o.,
se sídlem Frýdlant, K. Světlé 1121, PSČ 46401, (IČ 27268632)
schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti (IP–12–4003750/
VB/3–Železný Brod, Chlístov ppč. 79/11 – kNN) na ppč. 713 v k. ú. Chlístov u Železného Brodu mezi Městem Železný Brod, (IČ 00262633) a ČEZ Distribuce, a. s., (IČ 24729035) se sídlem Děčín – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, která je zastoupena ﬁrmou EMJ s. r. o.,
se sídlem Frýdlant, K. Světlé 1121, PSČ 46401, (IČ 27268632)
schvaluje záměr pachtu části pozemku pč. 1642/1 – trvalý travní porost v k. ú. Železný Brod
schvaluje záměr pronájmu části pozemků pč. 1710/1 a 1710/2 v k. ú. Železný Brod o výměře 1 000 m²
souhlasí s přestěhováním paní T. D., Železný Brod v případě možnosti do jiného bytu stejné
kategorie a nesouhlasí s žádnou další ﬁnanční úlevou
schvaluje výměnu bytů mezi panem K. V., Na Vápence, Železný Brod a manželi V. a D. M.,
Na Vápence, Železný Brod
souhlasí s přihlášením paní I. D. a pana L. D. k trvalému pobytu na adresu Jiráskovo nábřeží 715, Železný Brod
souhlasí se zaevidováním pana T. K., bytem Jablonec nad Nisou jako spolubydlící osoby
bytu na Jiráskově nábřeží 714, Železný Brod a s jeho přihlášením k trvalému pobytu na výše
uvedenou adresu
souhlasí s udělením výjimky panu J. H. trvale bytem Smržovka, ze Směrnice pronajímání
obecních bytů dle čl. 7, bod 4 písm. a souhlasí s jeho přihlášením do výběrového řízení o byt
v Železném Brodě obálkovou metodou
nesouhlasí s udělením výjimky panu J. D., trvale bytem Velké Hamry ze Směrnice pronajímání obecních bytů
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Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod ze 4. zasedání
konaného dne 16. 3. 2015
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program dnešního zasedání zastupitelstva města v předloženém znění
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 3. zasedání zastupitelstva města
souhlasí s provedením rozpočtových opatření č. 2 za rok 2015
schvaluje příspěvek ze sociálního fondu na ošatné pro rok 2015 ve výši 1 500 Kč
bere na vědomí informace o přípravě a postupu realizace rekonstrukce mostu přes Jizeru
(ev. č. 282–017)
bere na vědomí nový grantový systém přidělování příspěvků z rozpočtu města vyplývající
z novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
bere na vědomí zprávu o činnosti Městské policie za rok 2014
schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 257 v k. ú. Železný Brod
schvaluje záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 333 v k. ú. Železný Brod
schvaluje pronájem pozemků parc. č. 443/1, 443/2, 444, 776, 807/1, 809/1, 810/1,
810/3, 3269/1, 3269/2, 3280, 3335/1 vše v k.ú. Železný Brod za účelem zřízení staveniště
ﬁrmě FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČ 25317628,
DIČ CZ25317628 ve výši 100 000 Kč (osvobozeno od DPH)
schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Železný Brod a společností FIRESTA –
Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČ 25317628, DIČ CZ25317628
za účelem zřízení staveniště
schvaluje zřízení přístupu členům kontrolního výboru, MUDr. Jarmile Kotowské a Ing. Petru
Mikšovskému, Ph.D., k zápisům Zastupitelstva města

Z odboru územního plánování a regionálního rozvoje
Projekty na využití opuštěných objektů
Město Železný Brod patří mezi města, která mají k dispozici řadu vlastních nevyužívaných,
nebo jen zčásti využitých objektů. V minulosti se připravily projekty na jejich využití tak, aby
mohly být opraveny v případě získání dotace na realizaci projektů.
Část těchto záměrů byla představena na jednání Zastupitelstva města dne 27. 4. 2015,
a to především záměry
na rekonstrukci opuštěné
prádelny na Jiráskově nábřeží a objektu Exatherm
jen o kousek dál po toku
Jizery. Již velmi dlouho
opuštěný objekt prádelny
na Jiráskově nábřeží je
kvůli nebezpečí úrazu zaStudie k prádelně
bezpečen před vniknutím.
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Na objekt byla v dubnu 2008 společností Design 4 v. o. s. z Turnova zpracována studie
s názvem „Mateřské centrum a knihovna“. Tato studie se dílčím způsobem dopracovává.
Cena stavby byla odhadována na asi 15 mil. Kč. Využitím objektu prádelny se knihovna
stane součástí sídliště na Jiráskově nábřeží a přiblíží se největšímu sídlišti Na Vápence.
Nabízí se také možnost spolupráce s blízkým Domem dětí a mládeže Mozaika. V současné
době došlo k oživení projektových prací s tím, že byl zrušen záměr mateřského centra
a knihovna by využila objekt celý.
V roce 2012 využilo město možnosti zapojení se do architektonické soutěže o Cenu Petra
Parléře a přihlásilo se do soutěže se záměrem využití objektu Exathermu. Architekti Martin
Doubek z Nové Paky a Aleš Zvolánek z Kutné Hory zpracovali návrh, který sice cenu nezískal, ale jejich návrh posloužil především jako pracovní podklad k dalším jednáním
o využití objektu. V současné době se nejvhodnějším využitím jeví přemístění Základní umělecké školy z nevyhovujícího objektu v Koberovské ulici. Přes dílčí sanační práce v minulých
letech se zdroj vlhkosti a plísně nepodařilo v budově ZUŠ odstranit a záměr přemístění ZUŠ je
stále aktuálnější. Protože architektonická studie využití Exathermu řešila pouze architekturu
objektu a dílčí urbanistické úpravy okolí, zadá Město v nejbližší době dopracování studie
o ekonomické vyhodnocení nákladů na realizaci, včetně nákladů na demolice nevyužívaných a nevhodných částí areálu a nákladů na odstranění případných ekologických zátěží.
Kromě výše uvedeného samozřejmě všechny zodpovědné trápí stav dalších objektů, jako je
např. sídlo Bytového
podniku na Poříči,
komplex domů na
Rafandě, stav Sokolovny, a jen pomalu
se daří rekonstrukce
staré zástavby na Poříči. O všech těchto
záměrech bude Zastupitelstvo v příštích
měsících a letech
jednat jistě ještě nejednou.
Studie Exatherm

Ing. Daniel Mach
vedoucí odboru

Nabídka pronájmu restaurace v Sokolovně
Město Železný Brod nabízí k dlouhodobému pronájmu prostory restaurace v Sokolovně
za účelem provozování restaurace. Je nabízen prostor ve výměře 272 m2 na dobu neurčitou. Prostory restaurace jsou nabízeny včetně vnitřního vybavení. Bližší informace podá:
MěÚ Železný Brod, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, tel: 483 333 944,
e-mail: i.polejova@zelbrod.cz.
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Z odboru životního prostředí
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Město Železný Brod ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s. r. o.
pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v neděli 10. května 2015.
Pelechov, motorest

8.30–8.40

ŽB, u odbočky k poliklinice

10.40–10.50

ŽB, Na Vápence, č. p. 762

8.45–8.55

ŽB, Malé náměstí

10.55–11.05

ŽB, Poštovní, č. p. 428

9.00–9.10

ŽB, Horecká (hřbitov)

11.10– 11.20

ŽB, Poříč, parkoviště u náhonu

9.20–9.30

Hrubá Horka, koloniál

12.40–12.50

Splzov, křižovatka

9.35–9.45

Střevelná, č. p. 39

12.55–13.05

Bzí, prodejna potravin

9.50–10.00

Jirkov, restaurace

13.10–13.20

Těpeře, sokolovna

10.05–10.15

Horská Kamenice, has. zbrojnice

13.30–13.40

Chlístov, č. p. 33

10.25–10.35

Malá Horka, autobusová zastávka

13.50–14.00

Sběr ambulantním způsobem (pojízdná sběrna) bude přistavena dle rozpisu na označeném
stanovišti. Odpady budou přebírány kvaliﬁkovanými pracovníky.
Přijímány budou tyto druhy odpadů:
● léky všeho druhu včetně mastí
● domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky, ustalovače, chemické
přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) Vše řádně označené!!!
● zbytky starých barev, obaly od barev
● televizory, ledničky, zářivky
● všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
● upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
● olejové ﬁltry a další zaolejovaný materiál
Způsob přebírání odpadů:
1. Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!
2. Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna
adresa.
3. Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní
sběrny nebo po jejím odjezdu.
4. Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce městského úřadu.
Více informací na Městském úřadě Železný Brod,
Odbor životní prostředí, tel. č. 483 333 924,
nebo Severočeské komunální služby s. r. o, tel. č. 483 312 403.
Miloš Pala
vedoucí odboru
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Působnosti mysliveckých sdružení a jejich hospodáři
Protože mezi veřejností běžně není známo, kdo a jak nakládá s uhynulou lesní zvěří,
připravili jsme stručnou informaci.
S uhynulou lesní zvěří nakládá výhradně myslivecké sdružení, které má výkon práva myslivosti na danou lokalitu. V případě nálezu uhynulé lesní zvěře se proto občané mohou obracet na mysliveckého hospodáře sdružení působícího v dané lokalitě.
V katastrech města Železný Brod působí tři myslivecká sdružení. Působí v těchto oblastech:
Myslivecké sdružení Jirkovská borovice Jirkov-Jílové.
Po proudu Jizery pravý břeh po most a silnici č. 10 směrem na Harrachov, dále vše vpravo
této silnice. Hospodářem je p. Antonín Tuláček, tel. 732 562 951, předsedou p. Petr Jozífek,
tel. 723 573 910.
Myslivecké sdružení Smrčí-Záhoří.
Po proudu Jizery levý břeh k přítoku potoka tekoucího od ZŠ Pelechovská, dále vlevo proti
proudu tohoto potoka po silnici od Pelechova k Železnému Brodu, území nalevo od této silnice po Brodecký potok a nalevo proti proudu Brodeckého potoka. Hospodářem je p. Milan
Nosek, tel. 602 979 904, dalším činovníkem je Ing. Filip Otmar, tel. 602 112 131.
Myslivecké sdružení Jizera Železný Brod.
Všechny ostatní lokality města Železný Brod. Hospodářem je p. Miroslav Brožek,
tel. 725 064 910, předsedou p. Radomil Raja, tel. 777 095 500, dalším činovníkem je
Ing. Oldřich Kočí, tel. 602 477 414.
Pro upřesnění
Myslivecké sdružení Jirkovská Borovice Jirkov-Jílové: kromě příslušné části města osady
Hrubá Horka, Jirkov, Střevelná, Horská Kamenice, Malá Horka. Jiné obce: Jílové u Držkova,
Vlastiboř, Radčice, Loužnice – částečně.
Myslivecké sdružení Smrčí-Záhoří: kromě příslušné části města osada Pelechov.
Myslivecké sdružení Jizera Železný Brod: kromě příslušné části města včetně Popluže
a Propastného osady Vrší, Splzov, Bzí, Veselí, Chlístov, Těpeře.
V žádném případě se nejedná o uhynulá hospodářská a domácí zvířata.
Na území ORP Železný Brod působí ještě další myslivecká sdružení:
MS Český Ráj Malá Skála (Skuhrov, Huntířov, Líšný, Besedice, Michovka).
MS Mírová pod Kozákovem (Koberovy – částečně), Ing. Ondřej Salaba, tel. 739 053 352.
MS Březí Huť – Pěnčín (Bratříkov, Alšovice, Pěnčín, Jistebsko, Huť, Dolní Černá Studnice
– částečně, Loužnice – částečně), Ing. Stanislav Novotný, tel. 737 503 729.
MS Zásada (Zásada, Loužnice – částečně).
MS Držkov (Držkov).
Miloš Pala
vedoucí odboru
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Městská policie
Městská policie Železný Brod informuje
V dubnu přijala MP oznámení z nádraží ČD, že se zde nachází opilý muž a nereaguje na
podněty. Na místě strážníci zjistili, že muž není opilý, ale má glykemický záchvat. Podali
muži první pomoc a přivolali Rychlou záchrannou službu.
Na přelomu března a dubna se městem prohnala vichřice doprovázená sněžením. Strážníci
během 24 hodin vyjeli k 15 dopravním nehodám a 45 spadlým stromům na pozemní komunikaci. V dalších dnech ještě občané nahlásili 25 případů poškozených nemovitostí a vozidel
v souvislosti s touto kalamitou.
V dubnu řešili strážníci 15 případů volně pobíhajících psů a deset případů, kdy občany přemohl alkohol – pět z nich muselo být převezeno do nemocnice.
V posledním měsíci MP přijala oznámení z Domu s pečovatelskou službou, že jim neotvírá
jedna s klientek a mají tudíž strach o její život. Strážníci byt otevřeli a poskytli paní první
pomoc. Naštěstí nebyla v ohrožení života. Nebyl ani nutný převoz do nemocnice.
Tak jako celé město, tak i Městskou policii nejvíce zatěžuje oprava mostu. MP se každodenně touto problematikou zabývá. Naštěstí většina řidičů dodržuje dopravní předpisy a je
tolerantní a ohleduplná. Bylo zjištěno jen několik případů, kdy byl porušen zákon.
Celkem bylo v dubnu přijato 320 oznámení, 35 z nich bylo vyřešeno v blokovém řízení, osm
případů bylo předáno k dořešení správnímu orgánu. Zbytek případů byl vyřešen domluvou,
nebo se jednalo o žádosti o pomoc, které nemají trestněprávní charakter.
sstr. Hriník Pavel, velitel MP
Kontakty na MP
Velitel MP: e-mail: p.hrinik@zelbrod.cz
Operační MP: nepřetržitě mob. 602 646 188
e-mail: mestska.policie@zelbrod.cz

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO ŽB
Fotosoutěž Brody v Brodě
Dívejte se a fotografujte. Zapojte se do fotosoutěže Brody v Brodě, která je tematicky
zaměřena na život a krásy měst v České republice, které nesou ve svém názvu Brod.
Soutěž je určena pro všechny občany České republiky. Soutěžní kategorie: Krásy města;
Život ve městě; Krásy města, život ve městě – kategorie pro soutěžící do 20 let. Obecná
pravidla, technické požadavky, přihlášku a kontakty najdete na http://www.fotobrody.cz.
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INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO ŽB
Železnobrodský jarmark
Prodej stánkových míst v ul. Nábřeží Obránců míru bude zahájen v úterý 12. května
2015 od 8 hodin na služebně Městské policie. Další informace naleznete na http://
www.zeleznybrod.cz/cz/kultura-sport-spolky/informacni-kulturni-stredisko/zeleznobrodsky-jarmark.html)
Připomínáme neziskovým organizacím, spolkům, sdružením naši výzvu k zapojení se do
programu na Bělišti, kde bude probíhat program
pro rodiny s dětmi – včetně řemeslných dílniček.
V případě zájmu kontaktujte paní Alenu
Matějkovou na tel. 483 333 925 a 728 256 175.
Divadlo Continuo

Iva Chaloupková
vedoucí IKS Železný Brod

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ŽB
Sezónní otevírací doba
květen–září: po–pá 9–12 a 12.30–17 hodin, so–ne 9–13 hodin
v květnu bude v době státních svátků 1. a 8. 5. zavřeno

Zdarma k vyzvednutí v TIC
V informačním centru si můžete vyzvednout tištěný přehled ordinačních hodin lékařů ze
všech zdravotnických zařízení města a adresář zaměstnanců Městského úřadu Železný
Brod.

Zahrada Čech
39. ročník nejnavštěvovanější zahradnické výstavy v České republice „Zahrada Čech“
v Litoměřicích nabídne tradičně bohatý sortiment pro zahrádkáře, chalupáře a kutily.
Součástí veletrhu bude i kulturní a doprovodný program. Bližší informace naleznete
na http://www.zahrada-cech.cz/akce/52-zahrada-cech/.
● termín: září 2015 (den bude upřesněn), odjezd v 7.10 hodin od budovy „B“ Městského úřadu
● zájemci se mohou hlásit již od začátku května
● při přihlášení bude vybírána záloha 200 Kč na dopravu
● vstupenky budou opět zakoupeny v předprodeji – cena bude upřesněna
Alena Matějková, referentka IKS
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MĚSTSKÉ DIVADLO
Studio Hamlet Železný Brod
Poděkování s omluvou divákům
Absolutně jsme nečekali, že se nás
na akci Ham ham let aneb Letem
s Hamletem k našemu prvnímu výročí
sejde téměř stovka!
Děkujeme skvělému publiku, vzácným
hostům, kteří přijali naše pozvání – pozvání
na akci, od níž nešlo čekat opravdové
divadelní umění, všem účinkujících, naší
úžasné fotografce Věrce Strouhalové,
Scénka Znásilněná
panu Veselému z Hotelu Veselý za skvělý
sobotní oběd pro „Hamlety“ a technikovi
Mírovi Hankovi za jeho trpělivost. Poprvé se na jevišti představily i naše nové členky Anička
Musilová a Bětka Bezstarostová. Za svůj první divadelní počin(ek) sklidily velký potlesk.
Byl to pro nás krásný den. Večer nám pokazil snad jen zavřený divadelní bar, za což se všem
návštěvníkům divadla omlouváme.
Zdislava Bohuslavová

Opět připravujeme beneﬁční Orient Show
Orientální tanečnice pod vedením Heleny Čihulkové vás už nyní srdečně zvou na
akci Orient Show III., která se uskuteční 19. června 2015 v Městském divadle Železný
Brod.
Můžete se těšit na spoustu zajímavých tanečních hostů, moderátora Honzu Bartoše známého
jako Revival Michal David. V průběhu akce proběhne dražba dortů od prestižních cukrářek
z Jablonecka a Liberecka. Na konci akce čeká diváky slosování lístků o hodnotné ceny.
Jde o beneﬁční akci pro nemocnou Barunku, kdy se snažíme „vytancovat pro Barunku
peníze“. Stále sháníme na tuhle skvělou akci dobrovolníky, kameramany, fotografy,
ale hlavně sponzory.
Pokud víte o někom, kdo by nám mohl přispět
jak ﬁnančně, tak i věcnými dárky pro naše tanečnice, či do naší tomboly nebo prostě jen
pomoci při akci, ozvěte se prosím
na telefon 774 608 874
nebo na e-mail: helenacihulkova@seznam.cz.
Z minulého ročníku

S poděkováním Helena Čihulková
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MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
ČTYŘI GENERACE RADŮ

3. dubna–3. května
květen: úterý–neděle 13–16 hodin

Městská galerie Vlastimila Rady
Už jen do 3. května si můžete prohlédnout výstavu, která představuje práce Petra Rady,
Vlastimila Rady, Pravoslava a Jindřišky Radových a Šárky Radové – umění ve čtyřech
generacích Radů. Rodák ze Železného Brodu, Petr Rada (1857–1915), byl profesor kreslení a malíř, v červenci uplyne 100 let od jeho smrti. Vlastimil Rada (1895–1962), malíř
a profesor na AVU, v Železném Brodě v mládí žil a maloval, 5. dubna uplynulo 120 let od
jeho narození. Jeho syn Pravoslav Rada (1923–2011), sochař a keramik, se v Železném
Brodě narodil, jeho žena Jindřiška Radová (*1925), pracuje také s keramickým materiálem.
Dcera Šárka Radová (1949*) je sochařka a pracuje převážně s porcelánem.
Vstupné 20 Kč
Pořádá IKS Železný Brod

DERNISÁŽ VÝSTAVY ČTYŘI GENERACE RADŮ

neděle 3. května od 15 hodin

Městská galerie Vlastimila Rady
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou
PhDr. Janou Orlíkovou za přítomnosti autorek
Jindřišky Radové a Šárky Radové. Na dernisáž
výstavy naváže přednáška Šárky Radové v KC Kino
Železný Brod.
Pořádá IKS Železný Brod
Vstup volný

Z vernisáže výstavy

Výzva pro zájemce o výstavu v městské galerii
Všichni, kteří mají zájem o uspořádání výstavy v městské galerii v roce 2016,
mohou zažádat o termín výstavy do konce května. Připomínáme možnost prezentace
zdejších spolků!
Některé termíny jsou obsazeny pravidelnými výstavami, ke kterým se v současnosti řadí:
putovní výstava fotograﬁí Brody v Brodě, Salon, výstava Městského muzea, výstava ZUŠ
nebo DDM Železný Brod, Skleněné betlémy a výstava vítěze minulého ročníku Salonu.
Zájemcům stačí vyplnit žádost, kterou najdou v elektronické podobě na http:// http://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/kultura-sport-spolky/galerie/. V tištěné podobě je žádost k vyzvednutí v kanceláři Informačního a kulturního střediska Železný Brod. Zde vám také rádi poradíme
s vyplněním a případně vhodným výběrem termínu výstavy. Koncem června budou žádosti
posouzeny členy kulturní komise a sestaven plán výstav pro rok 2016. Jednotliví žadatelé
budou vyrozuměni. Těšíme se na vaše nabídky.
Iva Chaloupková, vedoucí IKS
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VÝSTAVA MICHAL GABRIEL

8. května – 7. června
květen: úterý–neděle 13–16 hodin
(Vernisáž ve čtvrtek 7. května od 17 hodin)
Městská galerie Vlastimila Rady
Vstupné 20 Kč
Pořádá IKS Železný Brod

Tvůrčí dráha Michala Gabriela se začala slibně odvíjet hned po jeho absolutoriu na Akademii
výtvarných umění v Praze krátce před revolucí. V následujícím čase krize hodnot proniká
na výtvarnou scénu skupina umělců, kteří se nazývají Tvrdohlaví. Její členové, přestože získali své akademické vzdělání v době totality, jakoby zázrakem překlenují onu propast zející
mezi modernou a současností a přináší svěží postmoderní přístup s odkazem k nejlepším
tradicím českého umění.
Mezi Tvrdohlavými se výrazně prosazuje tvorba tehdy mladého sochaře Michala Gabriela,
která ve svých počátcích vychází z kubismu, informelu i starověkého sochařství. V průběhu
devadesátých let spolkové působení Tvrdohlavých utichá. Bylo krátké, leč zásadní. Michal
Gabriel pak v českém výtvarném prostředí působí nadále jako nepřehlédnutelný solitér mezi
sochaři. Kromě volné tvorby, jejíž mnohé práce jsou ikonickou ukázkou umění své doby, se
zásadně zapsal do veřejného prostoru. Realizoval například monumentální vrata Veletržního
paláce v Praze, sochu okřídleného levharta nad vchod do Kanceláře prezidenta republiky na
Pražském hradě, sousoší čtyř koní pro vodní kaskádu v Dejvicích či interiér pavilonu indonéské džungle v pražské ZOO a mnohé další veřejné i soukromé zakázky.
Michal Gabriel je držitelem ceny Jindřicha Chalupeckého, v roce 2009 byl jmenován profesorem. Od roku 1998 působí na FAVU VUT v Brně, kde vede ateliér ﬁgurativního sochařství,
pod nímž vytvořil u nás unikátní studio sochařství digitálního.
Jeho tvorba se v současnosti vyznačuje rozkročením mezi využitím těch nejaktuálnějších
technických prostředků a jejich aplikací v umělecké sféře a mezi tradičním sochařstvím.
Paralelně rozvíjí různé tvůrčí přístupy od těch nejklasičtějších jako jsou socha modelovaná
v hlíně a následně odlévaná do bronzu až po experimentální postupy s přírodními materiály, mezi něž patří jeho proslulá patentovaná technologie pojednání povrchu strukturou
z přírodnin. Nenechte si výstavu soch Michala Gabriela rozhodně ujít!

Iva Chaloupková, vedoucí IKS
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Vybíráme z programu kina
Pravděpodobně největším ﬁlmovým hitem května
bude zejména pro mladší publikum volné pokračování největšího superhrdinského ﬁlmu všech dob
Avengers: Age of Ultron, který uvádíme 16. 5.
v českém znění! Pokus miliardáře Tonyho Starka oživit program na udržení celosvětového míru skončí nezdarem a největší hrdinové světa, včetně Iron Mana,
Kapitána Ameriky, Thora, Neuvěřitelného Hulka,
Black Widow a Hawkeye musí čelit děsivému nebezpečí. V sázce je osud celé planety.
Milovníky českých komedií jistě potěší ﬁlm Život je život (22. 5.) s Ondřejem Vetchým
v hlavní roli. Hlava rodiny, morousovitý a přísný František by po boku svých tří dcer rád viděl
schopné a úspěšné muže. Jenže všechny mají vynikající talent nacházet si pravý opak.
V programu kina naleznete i mnoho dalšího: dva dokumenty, několik ﬁlmů postavených na
skutečných příbězích, loutkovou pohádku, severskou detektivku i snové sci-ﬁ, na něž se já
osobně velice těším. Zkrátka pro každého něco. Podrobné informace o celém programu
hledejte na www.kinobrod.cz.
David Pešek

ČLOVĚK DĚLÁ ČLOVĚKA

neděle 3. května od 16 hodin

KC Kino Železný Brod
Technologie ﬁgurativní keramiky v historii i současnosti. Přednáška akademické sochařky
Šárky Radové s bohatým fotomateriálem.
Pořádá IKS Železný Brod
Vstupné dobrovolné
Šárka Radová vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze u vynikajícího profesora Otto
Eckerta. V současné době patří k těm nejlepším, kteří
se v jejím oboru na české i evropské scéně vyskytují.
Tak jako graﬁci vystřídali ve své tvorbě zpravidla několik
technik od těch jednodušších po složité, tak keramická
tvorba umožňuje širokou škálu využití různorodých kontrastních materiálů. Šárka Radová vyzkoušela červenici,
kameninu, šamot, až po technický porcelán, případně
v kombinaci s jinými materiály. Jeden z nich se tak stal
nejoblíbenější: mezi porcelán začleňuje i upravenou papírovinu.
(František Hodonský o Šárce Radové – zkráceno)
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PŘEDNÁŠKA P. HALÍKA: DOPROVÁZET HLEDAJÍCÍ
pátek 15. května od 18.15 hodin

KC Kino Železný Brod
Přednáška a beseda s nositelem Templetonovy ceny a prezidentem České křesťanské
akademie Prof. PhDr. Tomášem Halíkem Th.D.
Otce Tomáše Halíka určitě nemusím představovat, neboť nás už mnohokrát poctil svou návštěvou a kromě toho je dostatečně mediálně známý.
Rezervujte si nejen tento večer, ale i následující sobotu.
Srdečně vás zveme i na krojovanou svatojánskou pouť, kde bude P. Tomáš Halík
v 11 hodin celebrovat poutní mši
svatou na kostelíčku
sv. Jana Nepomuckého na Poušti, po které
bude
následovat
občerstvení poutníků
a kulturní program.
Těšíme se na vaši
účast.
Ing. arch. M. Tomešek

P. Tomáš Halík
foto Věra Strouhalová

Krojovaná pouť 2014
foto Věra Strouhalová

Pořádá místní
skupina ČKA
– Český ráj

MĚSTSKÉ MUZEUM V ŽELEZNÉM BRODĚ
OBRAZY ZE ŽELEZNÉHO BRODU

27. března – 17. května
květen: úterý–neděle 9–12 a 13–16 hodin

Městské muzeum – Běliště
Z bohatého muzejního fondu obrazů jsme připravili výstavu obrazů a kreseb, které se
svým námětem váží k Železnému Brodu.
Z různých časových období i od různých autorů jsme vybrali práce, které zachycují podobu
města, tak jak ho můžeme vidět i dnes, ale i podobu dávno zmizelou. Na výstavě uvidíte
díla Karla Liebschera, Vlastimila Rady, Jaroslava Hudského, Františka Kavána, Jindřicha
Tocksteina, Aloise Meteláka, Jana Šilhána, Františka Fotra, Jana Rezlera, Jáchyma Žídka
a dalších.
Vstupné v rámci vstupného do muzea
Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě

19

MĚSTSKÉ MUZEUM V ŽELEZNÉM BRODĚ
ANTONÍN DROBNÍK

1. května – 30. srpna
květen: úterý–neděle 9–12 a 13–16 hodin

Městské muzeum – sklářská expozice na náměstí 3. května 37
Letošní rok je bohatý na jubilea výrazných sklářských výtvarníků spojených se Železným
Brodem. Jedním z nich je výtvarník Antonín Drobník, který by 20. dubna oslavil 90. narozeniny. Antonín Drobník pocházel z rodiny domácích sklářských dělníků. V letech 1940–1943
navštěvoval železnobrodskou sklářskou školu, kde se věnoval rytí skla. Poté začal studovat
Uměleckoprůmyslovou školu v Praze v ateliéru prof. Štipla. Studium musel kvůli uzavření
vysokých škol přerušit a dokončil ho až v roce 1949. V roce 1951 nastoupil do Železnobrodského skla jako výtvarník a zůstal tam a do roku 1978, kdy odešel na volnou nohu. V podniku postupně pracoval v oboru tavené plastiky, stavební mozaiky, leptaného, broušeného
a hutně tvarovaného skla. Se sklářským dílem Antonína Drobníka se můžeme denně potkávat. Nejen v podobě
užitného skla, ale i v podobě umělecké výzdoby
veřejných budov. Mnozí
Železnobroďáci si při
vzpomínce na předškolní
léta jistě vybaví mozaiku
s kosmonautem.
Vstupné v rámci
vstupného do muzea
Pořádá Městské
muzeum v Železném
Brodě

MUZEJNÍ NOC

22. května od 18 hodin (do 23 hodin)

Městské muzeum – Běliště
Letošní muzejní noc se bude opět odehrávat v prostorách národopisné expozice na
Bělišti. Jako téma letošní muzejní noci jsme zvolili oheň a světlo.
V průběhu večera se odehraje zábavný i lehce naučný program. Na nejmenší čeká pohádka
na dobrou noc, na nespavce kapela k tanci i poslechu. Kdo vydrží až do setmění, ten se
může těšit na překvapení. Během programu se budete moci občerstvit lihovými i lihuprostými
tekutinami a opéct si vuřt.
Pro detailnější program sledujte webové stránky muzea.
V rámci muzejní noci bude otevřena i galerie Zdeňka Lhotského na Chlístově.
Vstup volný
Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě

20

DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽELEZNÉHO BRODU A OKOLÍ
POUŤ SV. JOSEFA

pátek 1. května od 9.30 hodin

Kittelův areál – Krásná, Pěnčín u Jablonce nad Nisou

Program:
Zahájení poutě
9.30 hod.
školy Pěnčín. Interaktivní i prodejní výstavy na faře, Armillaria
Základní
děti
Zazpívají
semínek a infomateriálů, výstava Salletini na misiích. Výstava
prodej
dílničky,
tvůrčí
– ČSOP:
obrazů Leoše Horáčka z Alšovic v Kittelově domě.
Slavnostní poutní Mše svatá v kostele sv. Josefa
10.00 hod.
Divadélko pro nejmenší – Matičky s nejnovější pohádkou
10.30 hod.
Folklorní soubor Nisanka a Malá Nisanka z Jablonce nad Nisou
11.30 hod.
Kittelovo muzeum – zahájení sezóny 2015
12.00 hod.
Křest novinky z Kitl Apatyky, zahraje Honza Vopařil, písničkář z Raspenavy
Pěvecký sbor Generace Gospel Choir z Jablonce nad Nisou – v kostele
12.15 hod.
Huntířovský smíšený pěvecký sbor – před farou
13.00 hod.
Kombinovaný koncert Mgr. Klokočníkové a jejích přátel – v kostele
13.30 hod.
Studio Hamlet Železný Brod: Všechna sláva polní tráva
14.15 hod.
(představení o Emě Destinnové) – v Kittelově domě
Smíšený pěvecký sbor Jelínek – v kostele
15.00 hod.
Kytarový koncert Vojtěcha Jelínka – studenta konzervatoře v Pardubicích
15.45 hod.
Levné domácí občerstvení. Koníčci paní Šeﬂové pro děti.
Pořádají: Obec Pěnčín, Římskokatolická farnost Krásná, Matice děkanství
železnobrodského, Kitl, s. r. o., Krásnohled, Armillaria, Výletní areál Pěnčín

ZAHÁJENÍ SEZONY MOTORKÁŘŮ
sobota 2. května od 11 hodin

Železný Brod a Koupaliště/Clubhouse Kumpáni Loužnice
Zahájení sezóny motorkářů Kumpáni Loužnice.
Program:
Sraz Malé náměstí – Železný Brod
11.00 hod.
Motorkářská mše – Železný Brod
12.00 hod.
Spanilá jízda – Jablonecko
12.30 hod.
Koncert kapel – Koupaliště Loužnice: ZZ Top Rev Liberec, F.A.King
15.00 hod.
Železný Brod, Cze Hun Bozkov, Ty Krávo Mladá Boleslav,
Sox On Clox Praha
Afterparty – Clubhouse Loužnice
22.00 hod.
Pořádají Kumpáni Loužnice

DĚTSKÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ
neděle 3. května od 8.30 hodin
Bzí – hasičské hřiště
Pořádá SDH Těpeře a SDH Bzí
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DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽELEZNÉHO BRODU A OKOLÍ
PIETNÍ AKT

neděle 3. května od 13 hodin

Hřbitov Železný Brod a náměstí 3. května
Uctění památky padlých ve světových válkách a obětí totalitních režimů položením květin
k jejich hrobům se uskuteční na hřbitově v Železném Brodě za přítomnosti představitelů
Města Železný Brod, skautů a veřejnosti. Květiny budou položeny u pomníku obětí Rýnovického pochodu a u pamětní desky Františka Balatky v budově radnice „B“ Městského úřadu.
Na náměstí 3. května bude následovat před budovou B malý promenádní koncert dechové
hudby Broďanka.
Pořádá Město Železný Brod

PROBOUZENÍ SKŘÍTKŮ

neděle 3. května od 9 hodin

Železný Brod, start od DDM Mozaika
Pohádková cesta, soutěže pro děti.
Start mezi 9–10 hodinou, cíl: Černická skála (opékání vuřtů)
Startovné: 20 Kč
Pořádá DDM Mozaika

OHŇOSTROJ NA STAVIDLECH
čtvrtek 7. května od 19.30 hodin

Stavidla, Malé náměstí Železný Brod
70. výročí osvobození Československa si připomeneme tradičním ohňostrojem na
stavidlech. Na Malém náměstí zahraje od 19.30 hodin dechová hudba Broďanka. Ohňostroj bude odpálen ve 21.30 hodin. Poděkování patří ﬁrmě TF NET ŽELEZNÝ BROD za
ﬁnanční podporu akce.
Pořádá Město Železný Brod

PUTOVNÍ VÝSTAVY
4.–31. května 2015

Městský úřad Železný Brod – budova „B“ zasedací místnost
Výstavy „Co vzniká z recyklovaných materiálů“ a „STOP smrtelným nehodám“
Volně přístupné pro veřejnost 4. a 11. května od 13 do 18 hodin. Skupiny nad pět osob si
mohou domluvit zpřístupnění výstavy v TIC Železný Brod.
Vstup volný
Pořádá IKS Železný Brod, SOLK, Bezpečně na silnicích o. p. s.
„Co vzniká z recyklovaných materiálů“. Tato výstava byla vytvořena v rámci projektu
„Odpadové hospodářství – Spolupráce v Libereckém kraji a okrese Görlitz“. Bannery výstavy jsou tematicky seřazeny do okruhů s 3D výrobkem jako praktickou ukázkou recyklace.
„Stop smrtelným nehodám“ Výstava z fotograﬁí a popisů dopravních nehod v Libereckém
kraji. Jejím cílem je především poukázat na nebezpečí číhající na našich silnicích.
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KROJOVANÁ SVATOJÁNSKÁ POUŤ NA POUŠTI
sobota 16. května od 11 hodin

Kaple sv. Jana Nepomuckého Železný Brod
Srdečně zveme na 19. pouť na kostelíčku sv. Jana Nepomuckého na Poušti. Chceme
opět pokračovat v pouti krojované. Věříme, že přijdete ještě ve větším počtu v kroji
jakékoliv provenience. Přispějete tak k velkému obohacení záměru.
V 11 hodin začíná mše svatá, kterou celebruje P. Tomáš Halík.
Zazní „Missa Brevis in G major“ W. A. Mozarta, zpívá kostelíčkový ﬁlharmonický sbor za
doprovodu hudebního tělesa ZUŠ Turnov, diriguje Bohuslav Lédl. Po bohoslužbě připraví
farníci pro poutníky občerstvení a nabídnou své rukodělné výrobky i další různé drobnosti
velké hodnoty. Skauti opět přispějí k organizaci poutě a připraví pro děti a mládež různé hry
a atrakce, čímž dopřejí rodičům s dětmi alespoň chvíli se soustředěně věnovat ostatním
lákadlům.
Odpoledne ve 13.30 hodin zatančí děti krojovaného tanečního spolku MŠ Katusice.
Ve 14 hodin zahrají Matičky ze Semil nejmenším dětem už tradičně loutkovou pohádku.
Součástí poutního dění kolem kostelíčku bude i kejklíř Slávek Nečunajev z dalekých Českých Budějovic.
V 15 hodin se uskuteční XXXIX. beneﬁční koncert.
Nedílnou součástí pouti bude opět výstava v prostorách kostelíčku. Svá výtvarná díla
představí Zdeněk Macháček. Výstava bude mít po vernisáži v rámci koncertu své pokračování v Městském muzeu na Bělišti.
Protože výnos z pouti bude opět investován do údržby a obnovy kostelíčku a farního
areálu, vítáme jakoukoliv formu podpory – ať už dobroty, vlastní rukodělné práce, darovaná výtvarná díla či jiné dary nebo přiložení vlastních rukou k tomuto společnému
dílu.
Přihlaste se na faře nebo v lékárně U Anděla (tel. 483 389 239, ev. 603 871 613), e-mailem
(arch.tomesek.zb@iol.cz), nebo můžete přijít pomoci s přípravou okolí před poutí přímo ke
kostelíčku. Vaše podpora nám je potěšením i povzbuzením.
Všichni jsou srdečně zváni! Každý krojovaný poutník udělá radost nejen nám.
Městu Železný Brod děkujeme za podporu této akce. Pro starší a těžce se pohybující
spoluobčany zajistíme odvoz v 10.15 hodin od lékárny U Anděla.
za organizátory Martin Tomešek
Pořádá místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj
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DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽELEZNÉHO BRODU A OKOLÍ
OLDIES PARTY

sobota 16. května od 20 hodin

Sokolovna Těpeře
Hudba z šedesátých až devadesátých let – DJ Brožek, steaková kuchyň, coctail bar,
alkoholické i nealkoholické nápoje. Návrat k tradičním „vesnickým zábavám“, kde sice nehraje
živá kapela, ale reprodukovaná hudba. Nebude to však o temném sále a velkém rámusu, ale
o dobré společenské zábavě pro střední a starší generaci. Lidé by se měli bavit, vzpomínat,
dobře se najíst, malinko popít, zatancovat si – prostě takové „retro“.
Vstupné 50 Kč (prodej vstupenek na místě)
Pořádá T. J. Sokol Těpeře

HRÁTKY S PAMĚTÍ

úterý 19. května od 10 hodin

Dům s pečovatelskou službou Železný Brod
Sociálně-aktivizační služby pro seniory, trénink paměti s lektorem Zdeňkem Chourou,
pracovníkem v sociálních službách, členem České alzheimerovské společnosti.
Vstupné 15 Kč
Pořádá Odbor sociálních věcí MěÚ Železný Brod

POHYB – VÝRAZ – EMOCE

22. května – 4. října 2015 úterý–neděle 9–17 hodin
vernisáž 21. května

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou / hlavní budova
Figury a ﬁgurky v českém sklářském umění a řemesle. Výběr z největší veřejné sbírky
železnobrodských skleněných ﬁgurek na světě v souvislosti s historií a současností ﬁgurálního užitkového, dekorativního a ateliérového českého skla od 18. století po současnost.
Připomínka 95 let existence SUPŠ sklářské v Železném Brodě a výročí 120 let narození otce
železnobrodských ﬁgurek Jaroslava Brychty.
Pořádá Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

RADIM HLADÍK A BLUEEFFECT a SEVEN V ROKLI
sobota 23. května od 19.30 hodin (do 23.50 hod.)

RC Rokle Bzí u Železného Brodu
Faking Bookings přiváží již podruhé do RC Rokle pana Radima Hladíka a Blue Effect.
A aby toho nebylo málo, můžete se těšit i na mladoboleslavský Seven. Návštěvníkům nabízíme: pivo Svijany 11º, rozmanitý výběr alka i nealka, domácí kuchyni. Otevřeno je již od
18 hodin. Děsivě se na vás těšíme...
Vstupné 190 Kč
Pořádá Faking Bookings
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VYSTOUPENÍ TRUBAČŮ

pondělí 25. května od 15.30 hodin (do 16 hodin)

Ochranovský sbor při ČCE (Jednota bratrská), modlitebna na Brodci
Výjimečná událost! 200 trubačů z Německa a Nizozemí podniknou během soustředění
v Herrnhutu (Ochranově) zájezd na Kalich a do Železného Brodu. Budou přijíždět ve skupinách po padesáti. Troubení na Kalichu ve 13.30–14 hodin. Srdečně zveme.
Pořádá Ochranovský sbor při ČCE (Jednota bratrská) Železný Brod

NOC KOSTELŮ

pátek 29. května od 18 hodin

Železný Brod
Letošní noc v Železném Brodě proběhne především v režii Jednoty bratrské, neboť
slavíme Husův rok.
Letošní téma pro Noc kostelů je vybráno ze Žalmu 119, 12:
Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Celý žalm je jeden veliký údiv nad Boží
nepostižitelností, ale také jeho přítomností pro člověka, který
ho hledá.
Je tomu už 600 let, co byl 6. 7. 1415 upálen v Kostnici Mistr
Jan Hus pro své učení zaměřené na Ježíše Krista jako Pána
Církve. Přišel příliš „brzy“ s požadavkem poslušnosti Krista až
za hrob? Nebo to bylo právě „včas“? Jeho věrnost Kristu poznávaného z biblického svědectví motivovala k životu z víry
Ochranovský sbor
nespočetné zástupy křesťanů až do dnešní doby.
Program Noci kostelů Ochranovského sboru při ČCE (Jednoty bratrské):
18 hod.
Krátká pobožnost
Prohlídka výstavky ze života sboru a výstavky o Janu Husovi
19.30 hod.
Vystoupení souboru Řetízek
Koncert nastudoval a řídí sbormistr Josef Hlubuček, účinkuje Dětský pěvecký sbor Řetízek
a sólisté ZUŠ Železný Brod, Vojtěch Wachtl – klavír, varhany
20 hod.
Přednáška Ing. Arch. Petra Fuchse o rekonstrukci Husova domu
Ing. Arch. Petr Fuchs byl autorem expozice v Husově domě v Kostnici, je autorem stálé
expozice muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, ve Fulneku, expozice o Jednotě bratrské v Kunvaldu... Součástí večera bude i nahlédnutí do kronik sboru, pohoštění, rozhovory
– až do půlnoci. Srdečně vás zveme!
Jiří Polma
Noc kostelů v kostele sv. Jakuba Většího:
18 hod. (do 18.30 hod.) – Zvonice zpřístupněná veřejnosti
18.30 hod. – Mše svatá v kostele sv. Jakuba Většího
od 21.30 hod. (do 23 hod.) – Kaple sv. Jana Nepomuckého na Poušti zpřístupněná
veřejnosti pro rozjímání při svíčkách
Vstup volný
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DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽELEZNÉHO BRODU A OKOLÍ
ALŠOVSKÝ JARMAREČEK

sobota 30. května od 14 hodin

Alšovice (za nepříznivého počasí se akce koná v sokolovně)
Již 5. Alšovský jarmareček: stánkový prodej (cukrovinky, suvenýry, skleněné ﬁgurky, dřevěné hračky aj.), atrakce pro děti (projížďka na koních, rybolov, střelnice, vláček, řetízkový
kolotoč aj.). Od 16 hodin živá hudba – Kapelníci. Buřtíky z udírny, masíčko na grilu, bramboráky, kořalička, vínečko červené i bílé, pivečko chlazené! Srdečně zveme. Přijďte pobejt.
Vstupné dobrovolné
Pořádá T. J. Sokol Alšovice

OBRAZY Z DOMOVA VLADIMÍRA HLUBUČKA

10. dubna – 21. června pondělí–neděle 9–17 hodin

Muzeum a galerie společnosti Detesk
„Ledy plují po Jizeře“, „Zahrada s kohoutem“, „Jizera v Křížkách“, „Podzim v Rakousích“,
„Medový podzim“, „Podzimní krajina“, „Podzimní krajina s Kozákovem“ a „Strakatá podzimní
krajina“ jsou názvy několika z pětadvaceti obrazů malíře Vladimíra Hlubučka (1928–2013),
vystavených v Muzeu a Galerii Detesk v Železném Brodě na náměstí.
V. Hlubuček se narodil ve Frýdštejně, žil a tvořil střídavě na Malé Skále v Křížkách a v Praze.
Absolvoval železnobrodskou sklářskou školu a pražskou Akademii výtvarných umění, kde
studoval u profesorů Jána Želibského, Vlastimila Rady a Otakara Nejedlého. Až do začátku
70. let se věnoval také ﬁgurální malbě, potom zájem o krajinu převládl. Podněty nenacházel
jen v Českém ráji, ale také na dalších místech Česka. Byl přitahován i motivy z historické
i současné Prahy. Malovat jezdil do Rumunska, Bulharska, Jugoslávie, Německa, Řecka, Itálie, Francie, Španělska, Egypta, na Kavkaz a do Mongolska. Kolekci obrazů doplňuje dvacet
kreseb z Maloskalska. Na výstavu srdečně zve Antonín Langhamer, kurátor výstavy.
Pořádá společnost Detesk

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Informace z městské knihovny
Městská knihovna bude v době od 11. do 20. května uzavřena z důvodu revize knihovního
fondu. Revize knihovního fondu se musí podle zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon)
provádět vždy po pěti letech.
Děkujeme za pochopení.

Poděkování
Děkujeme paní Elišce Matěchové z ﬁrmy Bonelli za sponzorský dar k letošní Noci
s Andersenem, která proběhla v pátek 27. března za účasti 21 dětí z DDM Mozaika. Děti
sladký pohádkový poklad velice potěšil!
Mgr. Dana Hudíková
vedoucí knihovny
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SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
Plán na květen 2015
4. 5.
po
Úřední den od 14 hodin
6. 5.
st
Schůze výboru od 14 hodin
13. 5. st
Květinkový den. Po celý den i den následující (14. 5.) si můžete zakoupit
symbolický kvítek měsíčku lékařského od našich prodejců, kteří se budou pohybovat po celém městě. Český den proti rakovině – tato veřejná sbírka – se pořádá 19 let. Za tuto dobu
bylo rozděleno 250 mil. korun především do péče o pacienty, do onkologického výzkumu,
přístrojového vybavení onkologických pracovišť, nejvíce peněz míří do preventivních projektů. Letos chceme pobídnout zejména mladé lidi, aby věnovali více pozornosti péči o zdraví
svých reprodukčních orgánů. Jde o rakovinu děložního čípku, kdy u nás na tuto chorobu
zemře 400 žen ročně. Muže postihuje rakovina varlat, pacienty se stávají muži od 18 do 40
let. „Hýčkejte a hlídejte své tělo. Rakovina je nejúčinněji léčitelná, je-li objevena včas.“
18. 5. po
Ruční práce od 14 hodin
20. 5. st
Klub ONKO a DIA
INFORMUJEME! V areálu liberecké krajské nemocnice je otevřeno centrum Amélie. Bude
sloužit onkologickým pacientům 2× v týdnu, v úterý a ve čtvrtek od 9 do 12 hod, bezplatně,
kontakt je 604 458 277.
„Nabízíme odborné poradenství i posezení v klidném prostředí, nemocní mohou u nás trávit
čas při čekání na sanitku. Pokud budou na onkologii na ozařování nebo na chemoterapii,
najdou u nás zázemí i jejich i příbuzní.“
PŘIPRAVUJEME na 10. 6. celodenní zájezd – Doksy, muzeum Čtyřlístku, Máchovo jezero,
Staré Splavy – Ringoland. Bližší údaje budou ve vývěsce. Přihlášky M. Minářová.
DĚKUJEME Mgr. Petře Hejralové za možnost prodeje našich výrobků na velikonočních
trzích na Bělišti. Děkujeme všem ostatním, kteří nás podpořili.
UPOZORŇUJEME účastníky ozdravného pobytu v Itálii (29. 5.– 7. 6.), že odjezd je naplánován na pátek 29. 5. od SUPŠS Železný Brod mezi 17–18 hodinou. Každý účastník bude
ještě telefonicky informován.
Sledujte aktuální informace ve vývěsce na tržnici.
Krásné májové dny přeje za výbor
Marcela Minářová
Kontakty:
neslysicizb@seznam.cz, szdpzb@seznam.cz, J. Brynda: 720 382 233, M. Paldusová:
724 462 219, V. Petružálková: 721 026 030, M. Minářová: 480 018 774, 724 531 270
M. Flajšmanová: 721 861 515
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SPORT
VOLEJBALOVÉ „MÁJOVÉ“ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
sobota 2. května od 14 hodin

Areál za sportovní halou (v případě nepřízně počasí v sokolovně)
Sportovní odpoledne pro malé volejbalisty do deseti let.
Srdečně vás zveme na sportovní vyžití.
Vstupné dobrovolné
Pořádá TJ Sokol ŽBS Železný Brod, oddíl volejbalu

Úspěšný velikonoční volejbal
Železnobrodští „sokolíci“ se zúčastnili tradičního velikonočního volejbalového turnaje v Líšném, kde rozhodně ostudu neudělali. Obsadili pouze o skóre až druhé místo – a to v sestavě: Maruška Suchánková, Dominik Musílek, Tomáš Zámostný, Jakub Hejduk, Jan Hloušek
a Jarda Paldus. Akce se náramně a se vším všudy vydařila.
Jarda Paldus

Házená – rozlosování jarní části soutěže
Inter REG liga – muži v sokolovně Železný Brod
Železný Brod – Náchod „B“
2. května
Železný Brod – Jičín „C“
16. května
Železný Brod – Turnov
23. května
Železný Brod – Česká Lípa
13. června

od 18 hodin
od 18 hodin
od 18 hodin
od 18 hodin
Jiří Hampl

Fotbal – rozpis mistrovských zápasů – květen 2015
datum

„A“ muži

2. 5. 2015

V 17 hod. Bozkov

3. 5. 2015
9. 5. 2015

„B“ muži

D 12.30 hod.
Lučany nad Nisou

V 10 hod.
Rapid Liberec

V 10 hod.
Vesec

D 13.45 hod.
Nový Bor

D 10.30 hod.
Vratislavice

D 16 hod. Plavy
D 17 hod.
Sedmihorky
V 17 hod. Horní Branná

30. 5. 2015

D 16 hod. Držkov
V 17 hod. Višňová

D – zápas hraný v Železném Brodě
V – zápas hraný u soupeře
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D 10.30 hod.
Višňová

V 17 hod. Rovensko
pod Troskami

V 10.15 hod.
Mšeno

24. 5. 2015
31. 5. 2015

mladší žáci
V 10 hod. Pěnčín

D 10.30 hod.
Tanvaldsko

17. 5. 2015
23. 5. 2015

starší žáci
V 10.30 hod. Chrastava

D 16 hod. Mšeno
D 17 hod.
Doksy

10. 5. 2015
16. 5. 2015

dorost
V 10 hod. Mšeno

V 10 hod. Frýdlant
V 13.30 hod. Semily

Děti na startu oslaví Den dětí!
Den dětí můžete velice netradičně s celou rodinou oslavit v Železném Brodě, kde se
bude v sobotu 30. května 2015 od 13 do 18 hodin konat akce „Česko se hýbe s Dětmi
na startu“.
Program:
13.00 hodin
13.15 hodin
13.30 hodin
13.45 hodin
14.00 hodin
14.15 hodin
14.30 hodin
14.45 hodin
15.00 hodin
15.15 hodin
15.30 hodin
15.45 hodin
16.00 hodin
17.00 hodin
16.00 hodin
16.30–17.45 hodin
18.00 hodin

Kdo jsou Děti na startu:

Zahájení akce
Otevření stanovišť se stanovišti
Vystoupení Dětí na startu
Informace k možnosti zapojení do sportovních oddílů
zaměřených na míčové hry
Vystoupení Dětí na startu
Informace k možnosti zapojení do sportovních oddílů
zaměřených na gymnastiku
Vystoupení Dětí na startu
Informace k možnosti zapojení do sportovních oddílů
zaměřených na atletiku
Soutěž pro rodiče s dětmi
Cvičení pro každého na židlích
Vystoupení Dětí na startu
Cvičení pro maminky s kočárky
Výtvarná soutěž – kreslíme na asfalt „jak sportuji“
Vyhlášení výtvarné soutěže
Mini disco
Hudební vystoupení
Ukončení akce

Děti na startu oslaví Den dětí!

Projekt, jehož cílem je obnovit původní myšlenku přirozeného a zdravého sportování
dětí. Pod záštitou Ministerstva školství odborně vyškolení trenéři a instruktoři ve školách,
družinách, kroužcích, mateřských školkách, sportovních klubech i ﬁtness centrech pomáhají
dětem rozvíjet základní pohybovou motoriku, koordinaci, obratnost, rychlost a sílu. „Především je ale chceme naučit základy ovládání vlastního těla, jak správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebo se nebát míče. Právě všeobecná sportovní průprava děti komplexně připraví na pozdější zvládání specializovaných sportovních disciplín a sport je přitom
nepřestane bavit,“ říká koordinátorka projektu Jitka Literová.
Více informací na http://ceskosehybe.cz/deti-na-startu/.
Jana Boučková
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Železnobrodský fotbal od 15. 3. do 15. 4. 2015
Po zimní přestávce a po období příprav začalo o víkendu 21.–22. března 2015 naplno
fotbalové jaro, které přineslo mnoho nových informací a výsledků z našeho klubu.
A tým: krajský přebor (dále KP) mužů Libereckého kraje začal pro Brod zápasy proti vedoucím týmům. V sobotu 21. března sehrál brodský tým zápas proti vedoucímu týmu KP.
Domácí Semily porazily Brod 2:1 po poločase 1:0, nicméně výrazně omlazená sestava Brodu nezklamala. Zápas s druhým týmem tabulky KP Spartak Chrastava byl celkem vyrovnaný, favorit zápasu potvrdil svou roli a z Brodu si odvezl výhru 0:2. Po dvou prohrách čekal
Brod 4. dubna důležitý zápas v Hrádku nad Nisou. Brodské áčko vyhrálo 4:0 po poločase
1:0. V sobotu 11. dubna hostil Brod doma Skalici u České Lípy a remizoval 2:2 po poločase
0:2. Brodské áčko tak fotbalové jaro začalo celkem slušně.
B tým: rezerva pro jarní část soutěže výrazně omládla. Jarní boje začaly pohárem proti týmu
z vyšší soutěže Mírové pod Kozákovem. Rezerva vyhrála snadno 7:1. Nicméně samotné mistrovské zápasy naznačily, že jarní část soutěže bude pro rezervu těžká a záchrana v soutěži bude věc složitá. V neděli 22. března přijela do Brodu Zásada a odvezla si bod za divokou
remízu 4:4. O týden později rezerva prohrála ve Velkých Hamrech s tamní rezervou 1:4. Dne
5. dubna hrála rezerva doma proti vedoucímu Pěnčínu a po boji prohrála 3:4. A v neděli
12. dubna přišla další prohra na Smržovce 2:4.
Dorost: V přípravě sehráli dorostenci pouze jeden zápas proti Malé Skále (0:1). Mistrovská
soutěž začala dorostu v neděli 5. dubna v Hrádku nad Nisou. Po celkem dobrém výkonu
Brod vyhrál 3:0 po poločase 1:0. O týden později čekal na brodské umělce dorostence těžký
soupeř z libereckých Ruprechtic. Soupeř se ujal vedení 0:2, ale Broďáci se nevzdali a průběh zápasu dokázli otočit, hosté pak už jen snížili na konečných 4:3.
Starší žáci: první mistrovský zápas odehráli železnobrodští žáci až 25. dubna. Proti dorostu
Pěnčína Brod vyhrál přesvědčivě 3:0. 3. dubna přivítal Brod SK Semily a v zápase bohatém na
šance domácí žáci prohráli 0:1. Odvetu hranou 16. dubna v Semilech ale Brod vyhrál 2:0.
Mladší žáci: v zimním turnaji obsadili výborné druhé místo. V poslední přípravě na mistrovské zápasy hráli mladší žáci 3. dubna proti SK Semily a po dobrém výkonu vyhráli 4:0. První
mistrovský zápas sehráli mladší žáci v sobotu 11. dubna proti Spartaku Rychnov. Snadné
vítězství v poměru 8:0 zařídil čtyřmi góly F. Musílek. Dále se dvakrát treﬁl Podzimek, jednou
Čapek a Paldus.
Přípravka roč. 2006: po zimním období se hrál první okresní turnaj za účasti dvanácti týmů
v neděli 12. dubna ve Velkých Hamrech. Brodský ročník 2006 turnaj s těmito výsledky jednoznačně ovládl: ŽB–Rádlo 4:0, Zásada 8:0, Velké Hamry 5:1, Baumit JBC A 10:0 a Baumit
2008 6:0. Semiﬁnále: ŽB–Pěnčín 3:0 Finále: ŽB–Velké Hamry 7:0.
Přípravka roč. 2007: i mladší přípravka hrála 12. dubna ve Velkých Hamrech, skončila na
děleném sedmém místěl s výsledky: ŽB–Pěnčín 0:4, Lučany 0:8, Desná 9:0, Baumit JBC B
0:2 a Baumit JBC C 5:1.
Jaroslav Kletečka
předseda klubu
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Zimní turnaj mladších žáků „UMT Železný Brod 2015“
Na konci března byl dokončen již desátý ročník zimního turnaje mladších žáků, který
se hrál o šesti víkendech.
Železnobrodští mladší žáci díky vzájemným zápasům skončili na celkově výborném druhém
místě. O tento úspěch se zasloužili brankáři R. Radouš, D. Nemec, F. Musílek, J. Paldus,
P. Čapek, P. Majovský, F. Kotlár, M. Dohelský, F. Drexner, S. Jelínek, M. Podzimek
a J. Hyška.
Jaroslav Kletečka
předseda klubu

Vyhlášení Sportovce Železnobrodska 2014
V sobotu 17. ledna 2015 proběhlo slavnostní vyhlášení ankety Sportovec Železnobrodska za rok 2014. V květnovém čísle přinášíme krátké medailonky oceněných
týmů v kategorii Kolektivy – dospělí
Dorostenci SDH Těpeře
Perfektní ukázkou týmové práce by se mohlo nazvat
loňské soutěžní snažení dorostenců SDH Těpeře. Své
síly totiž spojilo osm sympatických kluků ze čtyř různých
okresů Libereckého kraje s jasným cílem – probojovat se
na Mistrovství České republiky v Brně. Společně pod křídly hasičů z Těpeř si ten svůj sen splnili. Vůbec nebylo
jednoduché sladit družstvo, na trénincích se absolutně
nedařilo a hlavně jich ani moc nemohli uskutečnit. Postupem času se ale ukázalo, že se navzájem skvěle doplňují jak na soutěžním hřišti, tak mimo něj. S malou dávkou štěstí si z Mistrovství odvezli titul vicemistrů České
republiky v požárním útoku, což je jejich největší týmový
úspěch. Prakticky stejná parta jako v roce 2014 pokračuje
dál v tažení s nadějí, že se jim podaří podobný kousek
snad někdy napodobit, možná i vylepšit.

Dorostenci SDH Těpeře

TJ Sokol ŽBS Železný Brod – volejbal ženy
Volejbalové družstvo žen „A“ v Železném Brodě působí již několikátým rokem v soutěži krajského přeboru 1. třídy. V minulých letech se ženy umísťovaly spíše ve spodní části tabulky,
ale v letošní sezóně se jim povedlo udržet po podzimní části krásné 4. místo, které je pro
tým velkým úspěchem. Ženy odehrály sezónu v následujícím složení: Berková P., Čurdová
V., Hornová D., Hýblová Ž., Tykvartová V., Vepřeková P., Votočková Š., Zikudová E. V příštím roce by měly posílit družstvo Z. Bursová, která se vrátí po mateřské pauze a L. Šírková
z Horky. Sportovním soustředěním na Máchově jezeře odstartuje letní příprava na novou
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sezónu 2015/2016, ve které se tým bude snažit opět o co nejlepší umístění. Touto cestou
děkují volejbalistky všem fanouškům a příznivcům volejbalu za podporu.
FBC Sokol Železný Brod
Florbalový oddíl FBC Sokol Železný
Brod vznikl v roce 2011. Začátky
byly obtížné. Postupem času ale
vybudovali skvělý kolektiv, který
začal mít úspěchy. V roce 2012
se zúčastnili Liberecké ligy mužů
pod hlavičkou ČFBU, kde obsadili
krásné 8. místo.
Nyní hrají neregistrovanou Slavii
ligu. V základní části soutěže bojovali s Benátkami nad Jizerou
o čelní místa tabulky. Nečekané
prohry na konci soutěže je bohužel připravily o první místo a do playoff postoupili z druhého místa. V sobotu 18. dubna 2015
prohráli železnobrodští ﬂorbalisté rozhodující semiﬁnálový zápas s Novým Borem a soutěž
pro ně tak skončila. Ale samozřejmě není všem dnům konec a držíme jim pěsti, aby navázali
na své úspěchy v loňském roce.
Iva Chaloupková
vedoucí IKS

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Uzavření mateřských škol v období hlavních prázdnin
Upozorňujeme rodiče, že mateřské školy v Železném Brodě:
● Mateřská škola Železný Brod, Slunečná 327 včetně odloučených pracovišť,
Mateřská škola Železný Brod, Na Vápence 766 a Mateřská škola Železný Brod, Školní 700,
● Mateřská škola Železný Brod, Stavbařů 832,
budou o hlavních prázdninách uzavřeny v době od 13. 7. do 21. 8. 2015 včetně.
O veškerých podrobnostech, způsobu platby stravného a pobytného i o možnostech využití
nabídky Domu dětí a mládeže Mozaika v Železném Brodě v době uzavření železnobrodských mateřských škol budou rodiče informováni v jednotlivých mateřských školách.
Božena Měchurová
FO – úsek školství
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Základní škola Pelechovská
Velikonoční jarmareček
Ani nevlídné větrné počasí nás neodradilo od
uspořádání velikonočního jarmarečku. Jako každý
rok si všechny třídy a školní družina připravily
stoly se svými výrobky a velikonočními dobrotami. A že bylo z čeho vybírat. K prodeji byly nejen
dekorace z proutí, ale i háčkované slepičky, zápichy do květináčů, zdobené a malované květníky,
velikonoční přání. Pro návštěvníky bylo připraveno pohoštění a venku se pekly halušky. Tento
rok poprvé byl i jeden charitativní krámeček na
podporu útulkům. Do útulku Dášenka v Lučanech se koupily dva kočičí záchody a jedna
kuličkodráha v hodnotě 1 210 Kč a útulek Srdcem pro kočky ve Vrbčanech dostal ﬁnanční
podporu ve výši 1 295 Kč. Poděkování patří všem, kteří se na organizaci této akce podíleli.
Lada Palová
ŠD

Základní škola Školní
Dětská scéna 2015
V sobotu 21. března 2015 proběhlo v Jablonci nad Nisou oblastní kolo celostátní
přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna 2015.
Naši školu reprezentovalo devět dětí. V nulté kategorii, ve které se soutěže zúčastnily první
třídy, získaly ocenění dvě žákyně: Lenka Hubingerová z 1.A a Veronika Daníčková z 1.B.
Tato kategorie končí v oblastním kole, takže děvčata získala
nejvyšší možné ohodnocení.
Z první kategorie, tj. druhý a třetí ročník, postupuje do krajského kola David Drda ze 3.A. Bude reprezentovat naši
školu v Liberci. Blahopřejeme a držíme palce.
Ve druhé kategorii, tj. čtvrtý a pátý ročník, získal ocenění
poroty Vojtěch Vacek ze 4.B. Dle vyjádření poroty ho dělily
od postupu do kraje jen malé krůčky.
Všem recitátorům naší školy děkujeme za reprezentaci. Jsme
rádi, že i v dnešní době se řada dětí zajímá o mluvené slovo
a věnuje se recitaci.
Milena Hlubučková
učitelka 1.A
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Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Talentové zkoušky – Design skla
Ředitelka školy vyhlašuje 4. kolo talentových zkoušek na poslední tři neobsazená místa
v oboru Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (Design skla). Zájemcům o studium
tohoto oboru připomínáme, že termín pro podání přihlášek je do 20. května 2015. Termín
talentových zkoušek: čtvrtek 28. května 2015.

Přijímací řízení pro obory Aplikované chemie a Technologie skla
Dne 28. května 2015 se uskuteční 2. kolo přijímacích zkoušek do oborů Aplikovaná chemie
a Technologie skla. Termín pro podání přihlášek ke studiu je rovněž do 20. května 2015.
Další informace: sekretariat@supss.cz, tel. 483 346 162, www.supss.cz.

Šest nejnovějších úspěchů sklářské školy
Junior Glass Match Karlovy Vary
V rámci mezinárodní soutěžní přehlídky tvorby studentů sklářských oborů Sanssouci Junior Glass Match, která se pravidelně koná v Karlových Varech, jsme získali tři ocenění: a sice
1., 2. místo a také tzv. Cenu veřejnosti. 1. místo – skleněný malovaný a pískovaný objekt Marie Suchánkové, 2. místo – rytý
objekt „Chronos“ od Martiny Fabiánové a Cenu veřejnosti za
soubor Absolom od Lenky Cejnarové. 1. místo – skleněný malovaný a pískovaný objekt Marie Suchánkové. 2. místo – rytý
objekt „Chronos“ od Martiny Fabiánové. Této prestižní sklářské
soutěže se každoročně zúčastňují desítky studentů z českých
i zahraničních škol. Akce si klade za cíl motivovat studenty
Martina Fabiánová, rytý
oborů se zaměřením na výtvarné zpracování skla, propagovat
objekt „Chronos“, 2014.
původní sklářskou tvorbu a umělecké vzdělávání v oboru. Není
Foto: Gabriel Urbánek
bez zajímavosti, že železnobrodská sklářská škola získala
1. místo již po šesté!
Studentský design 2015
Ve vysoké konkurenci 185 přihlášených prací studentů středních a vyšších odborných škol
s uměleckořemeslným zaměřením získaly tři práce našich studentů ocenění „laureát“ (laureátem se označuje prvních 25 nejlépe hodnocených prací). Ocenění získali: Adéla Bláhová
(2. ročník) za broušenou vázu Duality pro ﬁrmu Moser, dále Linda Jůnová za svou maturitní
práci – malované interiérové mísy a Jakub Mendel (4. ročník) za broušenou vázu ze souboru
Stratis, která se již v loňském roce dočkala ocenění ﬁrmou Moser. V praxi to znamená, že
tyto práce budou prezentované na podzim v rámci akce Designblok ´15 v Praze a následně
ještě na výstavě mladého designu, kterou organizuje Západočeská univerzita v Plzni.
MgA. Martin Hlubuček, zástupce školy

34

Základní umělecká škola
Zápis nových žáků
ZUŠ Železný Brod vyhlašuje pro školní rok 2015/2016 ZÁPIS nových žáků do všech oddělení.
HUDEBNÍ OBOR
Studium v hudebním oboru ZUŠ začíná zpravidla přípravnou hudební výchovou, ta je
určena pro předškoláky a děti, které po prázdninách začnou chodit do 1. třídy základní
školy. Děti si mohou vybrat z těchto hudebních nástrojů: klavír, housle, sólový zpěv, viola,
violoncello, kytara, ﬂétna, trubka, pozoun, tenor, saxofon, klarinet, příčná ﬂétna, bicí
nástroje nebo kolektivní předmět sborový zpěv ve sborech CVRČCI – pro děti od 4 do 6 let,
HVĚZDIČKY pro malé školáky a ŘETÍZEK pro starší děti. Do nástrojových a pěveckých
oddělení lze přijmout děti i z vyšších tříd ZŠ.
VÝTVARNÝ OBOR
Do výtvarného oboru ZUŠ přijímáme děti všech věkových kategorií – od nejmladších, kde
se zaměřujeme na všestranný rozvoj výtvarného talentu a estetického cítění, až po speciální
přípravu našich absolventů ke studiu na uměleckých a pedagogických školách s důrazem
na sklářské a bižuterní obory. Dobře vybavené ateliéry výtvarného oboru umožňují dětem
práci nejrůznějšími výtvarnými technikami jako je kresba, malba, graﬁka a alternativní
techniky, práce na PC v graﬁckých programech, s digitální fotograﬁí a nově též animace. Děti poznají práci s různými materiály včetně modelování z keramické hlíny s bohatě
barevnými glazurami. Seznámí se s díly slavných malířů, sochařů, architektů, zúčastní se
zájezdů a exkurzí do galerií, zámků a ateliérů, jejich nejlepší práce budou vystaveny a zaslány na významné soutěže.
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
Zde se děti učí výrazné a správné výslovnosti, pohybu na jevišti a všem dalším základům
dramatického umění. Přes pohybové a slovesné etudy se děti záhy dopracují k nastudování
divadelní hry, kterou na konci školního roku předvedou rodičům a veřejnosti v divadle. Výsledkem studia v LDO by měl být všestranně vybavený, sebevědomý mladý člověk, schopný
dobře komunikovat se svým okolím, což uplatní nejen na jevišti, před mikrofonem či kamerou, ale především v denním kontaktu s lidmi.
Zápis do naší školy proběhne od 1. do 5. června 2015 vždy od 15 do 18 hodin.
(Po domluvě samozřejmě i v jiných hodinách a dnech.)
Aktuální informace naleznete na našich webových stránkách http://www.zus-zelbrod.cz/
a získáte je také na tel. číslech 483 389 327 a 608 782 712.
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Týden otevřených dveří
Přijďte se v týdnu od 11. do 15. 5. 2015 podívat, jak naše škola funguje, co zajímavého
nabízí a s čím se u nás děti setkávají.
Navštivte vyučovací hodiny a podívejte se, jak s dětmi pracují naši učitelé. Děti si mohou
vyzkoušet hru na nejrůznější hudební nástroje nebo zpěv, ve výtvarném oboru techniky
kreslení, či modelování z keramické hlíny, v LDO si zkusí pohrát se svou fantazií a tvořivostí
a rodiče získají od vyučujících i vedení aktuální informace o docházce do naší školy.
Naše škola je otevřena všem, kteří chtějí umění poznat zblízka a přátelsky.
Mgr. Lédlová Eva
Hlubuček Josef
Jiřenová Veronika
Mgr. Kasalová Jana
Michálková Simona
Müller Rudolf
Richter Jiří
Vacíková Miloslava
Vitáková Michaela

Zpěv
Housle, Řetízek
Housle, Soubor, Hvězdičky,
Sboreček – Cvrčci
VO
Hudební nauky, Zpěv, Klavír
Dechové nástroje
Swing. Orchestr
Dechové nástroje
Klavír
Violoncello

Po–Pá
Po–Čt
Po, Út, Pá
St, Čt
Út, St
Po–Čt, Pá
Po
Út, St, Čt
Pá

Vilušínská Milana

LDO

Út, Čt, Pá

Vocel Bohumil
Bohuslav Lédl
Hana Srbová
Robert Tomáš
Zlata Chlupáčová
Jana Vlačihová

Kytara
Klavír
VO
Bicí nástroje
Flétny, saxofony
Klavír

Po, Út, Pá
St
Út
Pá
Út
Čt

13.00–17.00
13.00–17.00
13.00–17.30
12.40–16.35
13.00–16.30
12.30–17.00
13.00–17.00
16.00–19.30
13.00–18.30
13.00–17.00
14.00–16.30
14.00–16.30
15.00–18.30
13.00–18.00
13.00–18.00
13.00–18.00
13.00–18.00
13.00–17.00
13.00–18.00

ředitelna
č. 11, č. 2, HN
č. 12
č. 1 Ateliér
č. 2 HN
č. 6, č. 2 HN
č. 7
č. 5
č. 4
Poříč
č. 9
č. 4
č. 1 Ateliér
č. 7
č. 4
č. 4

Poprvé v historii ZUŠ
V celostátním kole pěvecké soutěže ZUŠ získala Maruška Jiřenová krásné druhé místo!
Více informací v příštím čísle Zpravodaje.
Mgr. Eva Lédlová
ředitelka

ŽÁKOVSKÉ MATINÉ

úterý 26. května od 17 hodin

Městská obřadní síň
Malý školní koncert pro začínající i pro pokročilé žáky v komorním prostředí.
Vstup volný
Pořádá ZUŠ Železný Brod
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Dům dětí a mládeže Mozaika
Akce DDM Mozaika na měsíc květen 2015
3. května
7.–10. května
8. května
9. května
15.–16. května
16. května
22.–24. 5.
29.–30. 5.

Probouzení skřítků – pohádková cesta
Květnový víkendový pobyt Albrechtice
Dálkový pochod Ještěd–Kozákov – různé délky tratí,
vhodné pro celé rodiny
Férová snídaně – přijďte s námi podpořit regionální výrobce potravin
Spaní s muzikanty
Kurz In-line bruslení
Víkend na Extrémkempu v Janovicích
Spaní s výtvarníky

Nabídka příměstských táborů v Železném Brodě – léto 2015
Stejně jako v minulých letech i letos můžete své děti v období letních prázdnin přihlásit
na příměstské tábory, které pořádají Dům dětí a mládeže Mozaika a železnobrodské
sportovní organizace – viz tabulka.
Kurzy jsou plánované zpravidla jako celotýdenní a kapacita bude naplňována podle pořadí
odevzdaných přihlášek, po naplnění kapacity mohou být děti vedeny jako náhradníci pro případ uvolnění místa z důvodu nemoci.
DDM Mozaika Železný Brod
Bližší informace: DDM Mozaika: tel. 483 389 396, e-mail: ddm.zb@seznam.cz a na webových stránkách http://www.ddmzb.cz/
Klub kanoistiky Železný Brod
Bližší informace: Michal Veřtát, tel. 731 476 259, e-mail: kanoistzelbrod@volny.cz
Program: prověření zdatnosti v plavání, vodácký výcvik, ovládání jednotlivých typů lodí, základní dovednosti pobytu v přírodě, doprovodný program. Týdenní výcvik zakončen celodenním splutím Jizery. Stravování: oběd a pitný režim pro děti po celý den.
TJ Sokol Železný Brod
Bližší informace: Jana Boučková, tel. 602 721 996, e-mail: bouckova@tfnet.cz
Program: všestranné sportovní aktivity, hry, soutěže, výlety. Stravování: svačina, oběd, svačina a pitný režim pro děti po celý den.
Tenisový klub Železný Brod
Bližší informace: Jan Luﬁnka, e-mail: luﬁn@seznam.cz nebo osobně v TK Železný Brod
Program: děti se naučí základy tenisu, probíhat budou také tréninky všeobecných sportovních schopností a dovedností, vše pod vedením vyškolených trenérů.
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TJ Fotbalový klub Železný Brod – termín konání bude zveřejněn po jeho stanovení
Bližší informace: Jaroslav Kletečka, tel. 725 244 280, e-mail: kletecka.jaroslav@seznam.cz
Program: dvakrát denně fotbalový trénink (vždy hodinu a půl), mezi tréninky doprovodný
program (např. koupaliště), v ceně je zahrnut oběd.
Přihlášky si vyžádejte u jednotlivých organizátorů příměstských táborů.
Termín

Denně
od–do
(hod.)

Klub kanoistiky

13.–17. 7.

8.00–15.00

DDM Mozaika

13.–17. 7.

7.00–15.30

DDM Mozaika

20.–24. 7.

7.00–15.30

DDM Mozaika

27.–31. 7.

9.00–16.00

TJ Sokol

27.–31. 7.

9.00–15.00

Organizace

DDM Mozaika

3.–7. 8.

8.00–15.00

DDM Mozaika

17.–21. 8.

7.00–15.30

Tenisový klub

17.–21. 8.

9.00–13.00

TJ Fotbalový klub

bude
stanoven/o

9.00–15.30

Pro děti
ve věku
8 let
a výše
3 roky
a výše
3 roky
a výše
8 let
a výše
5–12 let
6 let
a výše
3 roky
a výše
6 let
a výše
6 let
a výše

Kapacita

Cena

Přihlášky
do

do 15 dětí

600 Kč

19. 6.

do 30 dětí

700 Kč

15. 6.

do 30 dětí

700 Kč

15. 6.

do 10 dětí

1.000 Kč

15. 6.

do 15 dětí

1.500 Kč

15. 6.

do 20 dětí

1.500 Kč

15. 6.

do 30 dětí

700 Kč

15. 6.

do 16 dětí

750 Kč
150 Kč/den

24. 6.

neomezena

750 Kč
150 Kč/den

termín
bude
stanoven

Informaci naleznete také na webové stránce města: http://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/
kultura-sport-spolky/volnocasove-aktivity-pro-mladez/
Božena Měchurová
FO – úsek školství
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Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby v DDM
O co se jedná: Cílem kampaně je zviditelnění všech aktivit neprofesionálního umění
a všech forem uměleckého vzdělávání. Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby
je iniciativa propojující projekt UNESCO Týden uměleckého vzdělávání a evropský projekt
Týden amatérského umění, které již oba fungují v několika evropských i mimoevropských
státech. V obou případech jde především o týden občanské angažovanosti v regionech
a místech, během kterého se nejrůznější kulturní i vzdělávací instituce (divadla, muzea,
koncertní sály, kulturní domy, školy, základní umělecké školy, zájmové kroužky…), neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti…) a další občanské
iniciativy mohou představit široké veřejnosti.
Více informací na webových stránkách www.amaterskatvorba.cz
Termín: 23.–31. května 2015
Akce v DDM Mozaika vždy v čase od 17 do 19 hodin pro dospělé
Pondělí 25. května 2015 – Malování na hedvábí
Úterý 26. května 2015 – Keramika
Středa 27. května 2015 – Plstění jehlou
Čtvrtek 28. května 2015 – Kurz výroby ručního papíru a tisku z papírového štočku
Pátek 29. května – Orientální tance

Bližší informace na webových stránkách www.ddmzb.cz, na plakátech, nebo přímo v DDM.
Eva Rydvalová
ředitelka

Férová snídaně NaZemi s DDM Mozaika
Během sobotního dopoledne 9. května se uskuteční již pátý ročník celorepublikového
piknikového happeningu na podporu fair trade. Férová snídaně NaZemi proběhne
v Železném Brodě od 10 hodin v zahradě DDM Mozaika (v případě deště v budově).
Jedná se o ojedinělý koncept, kdy se ve stejný den a ve stejný čas na více než stovce míst
po celé České republice sejdou tisíce lidí, aby daly najevo, že podporují fairtradové a lokální
pěstitele. Stane se tak na Světový den pro fair trade, který se slaví každoročně druhou
květnovou sobotu.
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Příjemný neformální nekomerční piknik bude i letos opět propojovat fair trade s lokálními
produkty. Účastníci si sami přinesou například fairtradové kakao od pěstitelů z Ghany, kávu
z Guatemaly nebo čaj z indických čajových zahrad. A k tomu si do košíku mohou přibalit třeba
vajíčka od místního chovatele, lokální med či domácí marmeládu. Společně pak posnídají
na veřejném místě, aby vyjádřili podporu produktům, při jejichž výrobě nebyla porušována
lidská práva, poškozováno životní prostředí či zneužita dětská práce.
Podrobné informace k letošní snídani, včetně jednotlivých míst a kontaktů na místní organizátory, jsou průběžně aktualizovány na webových stránkách www.ferovasnidane.cz.
Kontakt na místního organizátora: Eva Rydvalová, ddm.zb@seznam.cz, +420 608 228 702
Co je fair trade?
Fair trade je obchod. Lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky dává možnost uživit se
vlastní prací za důstojných podmínek. Zemědělci dostávají spravedlivě zaplaceno, pěstují
s ohledem na životní prostředí a jejich děti mohou chodit do školy.

Tábory červenec–srpen 2015
28. 6. – 11. 7.
Tábor Šumava
Sportovní tábor vhodný pro děti od 8 let, program: výlety, jízda na kole, lodě, soutěže.
12.–18. 7.
Tábor Zásada
Vhodný pro děti od 5 let, program: výlety, hry, vyrábění.
13.–17. 7.
1. Příměstský tábor v DDM Mozaika
Vhodný pro děti od 4 let, program: výlety, vyrábění, hry.
20.–24. 7.
Příměstský tábor v Zásadě
Pro děti od 5 let, program: výlety, hry, tvoření.
20.–24. 7.
2. Příměstský tábor v DDM Mozaika
Pro děti od 5 let, program: výlety, hry, tvoření.
27.–31. 7.
Příměstský vodácký tábor
Tábor vhodný pro děti od 8 let, kde bude hlavním programem výuka na vodě.
2.–8. 8.
Tábor Rýmařov
Pro děti od 6 let, program: spaní pod stanem, výlety, hry.
3.–7. 8.
Příměstský tábor s In-line bruslením
Tábor vhodný pro děti od 6 let, program: jízda a výuka na In-line bruslích.
9.–15. 8.
Tábor v Novém Městě pod Smrkem
Tábor je vhodný pro děti od 6 let, program: výlety, koupání, jízda na kole.
10.–15. 8.
Extrém camp Janovice
Tábor je vhodný pro děti od 6 let, program: výlety, spaní ve srubu, hry.
17.–21. 8.
3. Příměstský tábor v DDM Mozaika
Pro děti od 4 let, program: výlety, tvoření, hry.
17.–22. 8.
Koňský tábor Zásada
Pro děti od 10 let, program: jízda na koni, starání se o koně, výlety, hry.
Bližší informace a přihlášky na tábory jsou k dostání v DDM Mozaika.
Eva Rydvalová
ředitelka
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Jubilea měsíce
Ladislav Ouhrabka (31. 5. 1905 – 19. 4. 1971)
Dne 31. 5. 2015 si připomeneme 100 let výročí narození Ladislava Ouhrabky z Těpeř,
ﬁgurkáře a odborného učitele na sklářské škole v Železném Brodě.
Jako absolvent Střední odborné sklářsko-obchodní školy v roce 1933 prošel sklářskými dílnami v Železném Brodě a na základě těchto nabytých zkušeností v Těpeřích založil svoji
vlastní sklářskou živnost, kde vyráběl vinuté, tažené ale i foukané skleněné ﬁgurky, skleněné
květiny, knoﬂíky, odznaky a jiné skleněné zboží. Jeho nadšení a zájem o všechny vynálezy
techniky této doby ho přivedly k jeho životnímu koníčku – a to ﬁlmu, kdy ještě v době své
živnostenské činnosti vyráběl ﬁgurky pro ﬁlmové režiséry Karla a Bořivoje Zemana ve Zlíně.
Již po osvobození v 1945 na žádost odborného učitele Jana Stuchlíka začal ve sklářské
škole vypomáhat na pár hodin týdně a po smrti Jana Stuchlíka v roce 1946 začal vyučovat
na plný úvazek. V tomto období byla jeho významná spolupráce s profesorem Jaroslavem
Brychtou, kdy realizoval jeho návrhy (modely z hlíny a modelových hmot vyztužených dráty
a kresby) do podob skleněných ﬁgurek. Realizace uměleckých návrhů Jaroslava Brychty
do skleněné podoby byly často velmi náročné, někdy až na hranici proveditelnosti, zvláště při požadované kombinaci barev, mohutnosti některých částí ﬁgury přecházejících do
tenkých linií a možnosti chlazení ﬁgurky pouze „na cihle“ nebo ve skleněné vatě. Toto
v minulosti dokázalo jen několik nejlepších ﬁgurkářů, jako byl odborný učitel Josef Daníček,
Stanislav Halama, Jan Stuchlík a Josef Kleinert, Josef Patřičný, Josef Bárta, bratři Hlaváčové, na jejichž mistrovství Ladislav Ouhrabka úspěšně navázal. O tom svědčí i mnoho
úspěchů na výstavách v Československu, po
evropských městech a světových výstavách
zejména v Bruselu 1958, kde kolekce „Vesmír“ získala stříbrnou medaili. Pedagogickou
práci při výchově mladých výtvarníků na škole si brzo oblíbil a získal si přirozenou oblibu
u svých žáků svým citlivým přístupem nejen
ke sklu, ale i k mladým lidem – žákům, které vedl k mistrovství, úctě a lásce k tomuto
křehkému skleněnému umění, a to až do
roku 1970. Jeho aktivity ve ﬁlmové tvorbě se
týkaly zejména animace skleněných ﬁgurek
v krátkém ﬁlmu, v pohádkách, uměleckých
žánrech, ale i naučných ﬁlmech. V neposlední
řadě využíval svých kontaktů k propagaci
sklářského umění při vzniku krátkých ﬁlmů,
v té době velmi oblíbených, jež sloužili
k propagaci SUPŠS a železnobrodské
M. Klinger a L. Ouhrabka
široké sklářské tvorby vůbec. Spolupracopři spolupráci na hutních ﬁgurkách
val aktivně s dalšími výtvarníky a profesory
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školy, zejména s Miloslavem Janků,
Janem Černým, Oldřichem Žákem,
Miloslavem Klingerem, Janem Novotným
a velice si vážil spolupráce s významným
výtvarníkem, prof. Vilémem Dostrašilem,
který hranice skleněných ﬁgurek ve svém
moderním uměleckém pojetí posunul opět
o významný kus dál. Ladislav Ouhrabka
realizoval také mnoho svých návrhů
a hledal nové postupy ve své práci jako by
Vytváření ﬁgurky
neexistovala hranice, kdy z nějakého mopodle výtvarné předlohy prof. Brychty
tivu nelze vyrobit skleněná ﬁgurka. Připomeňme si jeho kolekce pro cestu do Afriky cestovatelů Hanzelky a Zikmunda, skleněný
kočár se čtyřspřežením, motocyklisty a cyklisty a různé sportovce a další a další postavičky
z různých oborů lidské činnosti jako i reakce na aktuální události té doby přetavené do
skleněných ﬁgurek. Náročná byla i barevná skleněná stěna (o rozměrech cca 50 cm
x 75 cm z barevných tyčinek spojených na kahanu), animace hudebního orchestru pro krátký ﬁlm, spolupráce s Laternou magikou, miniaturní ﬁgurky pro ﬁlm „Zrcadlení“ a 75 cm vysoký model kyseliny nukleové pro naučný ﬁlm „Tajemství dědičnosti“ režiséra dr. Josefa
Plívy, později pak zarámované ﬁgurky v kolekci „Ráj“, s 60 cm vysokým „Kmenem života“, exponát „Rybník“ zachycující život pod vodou i nad ní. Pro loutkovou scénu „Radost“
v Brně se podílel na 31 skleněných loutkách až 60 cm vysokých pro pohádku „O Popelce“ pro
EXPO 67 v Montrealu a mnoho dalších.
Některé jeho ﬁgurky budou vystaveny i na výstavě v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou od 21. května letošního roku.
Ti, kdo jste ho znali a měli ho rádi, tak na něho dne 31. 5. 2015 vzpomeňte.
Ing. Ladislav Ouhrabka
Juna Zdeněk (1897–1975)
23. května uplyne čtyřicet let, kdy v Praze zemřel Zdeněk Juna – malíř, graﬁk a sklářský
výtvarník, který patří k první generaci pedagogů sklářské školy v Železném Brodě. V letech
1925–1938 na ní působil jako vedoucí oddělení malby na sklo. Profesně se věnoval malířství, graﬁce, loutkové výpravě a malbě dekorací. Celý svůj život spojil s aktivní pedagogickou činností na několika uměleckých školách po celé republice. Při malování skla
využíval znalostí lazurování i leptání. Skleněné mezistěny s alegoriemi, „Hudba a zpěv“
a „Sklo a keramika“ mu na Mezinárodní výstavě dekorativních umění v Paříži (1925) vybojovaly stříbrnou medaili. V letech 1932–1933 vytvořil čtyři skleněné desky pro mramorový oltář
do kostela sv. Jakuba Většího v Železném Brodě. Za jeho tvorbou stojí celá řada pozoruhodných (a dnes velmi ceněných) realizací. Mezi mnohými můžeme jmenovat například reprezentační, leptaný a malovaný pohár se státním znakem České republiky a textem hymny
(1935). Zdeněk Juna tvořil jak drobné upomínkové předměty, tak rozměrné architektonické
práce. Mezi ně můžeme zařadit i jeho dělicí stěnu umístěnou v budově železnobrodské
spořitelny z roku 1937.
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Okénko Brodů:
Město Vyšší Brod – pokladnice kulturních a přírodních krás
Vydejte se na cestu tam, kde má člověk přímo povinnost odpočívat a užívat si
prázdninovou pohodu! Z Vyšebrodska si nezapomenutelné zážitky odnese každý, ať
se již rozhodne pro tichá zákoutí nádherné přírody, sportovní výzvy nebo fascinující
památky minulosti!
Idylické městečko Vyšší Brod se rozkládá uprostřed kouzelné krajiny východní Šumavy
a do Horních Rakous je to odtud „jen co by kamenem dohodil“. Speciﬁcká vzdušná proudění
proslavila Vyšebrodsko svými nadmíru blahodárnými účinky. V dávné minulosti se zde přes
Vltavu brodily obchodní karavany, dnes je Vyšší Brod cílem všech, kteří hledají neopakovatelné zážitky a příjemný odpočinek. Zdejší cisterciácké opatství, vzácnou perlu Vltavy,
založili mocní Rožmberkové roku 1259 jako důstojné místo svého posledního odpočinku.
V oáze duchovního klidu živoucího kláštera návštěvníci objevují vzácné poklady minulosti:
nádhernou knihovnu s jejími 70 000 knižními tituly, Vyšebrodskou Madonu i legendární kříž
zvaný Závišův, který bývá staven na roveň českých korunovačních klenotů. Do historie poštovnictví se můžete ponořit ve známém Poštovním muzeu.
K úchvatným výletním cílům vedou dobře značené turistické trasy, cyklostezky i naučné
stezky. Nenechejte si ujít šumění vodopádů sv. Wolfganga či tajuplnou atmosféru Čertovy
stěny. Vyšší Brod je také výchozím bodem všech vodáckých výletů po Vltavě. V půjčovnách
loděk rádi vyjdou vstříc všem příznivcům kánoí i raftů. A co teprve když na Vltavu vyjedou
tradiční kuriózní plavidla?!
Komfortní ubytování je součástí zajímavých nabídek místních hotelů a penzionů. Vyšebrodské restaurace nezapomínají na krajové speciality a výrobky zdejšího minipivovaru, cukráren či pekáren, které zachutnaly už nejednomu návštěvníkovi. Ostatně na čerstvém povětří
jednomu pořádně vytráví.
Pozvánka na letní akce ve Vyšším Brodě
KLÁŠTERNÍ KONCERTY červenec–srpen 2015
Multižánrová série koncertů v úchvatné atmosféře starobylého kláštera
SVATOBARTOMĚLJSKÝ TRH
A POUŤ 22. 8. 2015
Tradiční řemeslný trh s bohatým
doprovodným programem
PLAVBA KURIÓZNÍCH PLAVIDEL
5. 9. 2015
Roztodivná vodní monstra se vrhnou
do souboje s vltavskými jezy.
Srdečně vás zveme k nám do našeho
Vyššího Brodu. Jan Straka, referent
cestovního ruchu.

Cisteriácké opatství Vyšší Brod
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ZAJÍMAVOSTI A PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Karel Svoboda: Vivaldi jaro mi hraje
Vivaldi jaro mi hraje
Vivaldi tichounce jaro mi hraje
ze čtvera ročních období,
šedý sníh pomalu taje,
zelenou jaro mi ozdobí.
Dohrál. Jaro teď vystřídá léto.
Ubývá v potocích voda,
kdybych měl v počasí veto,
květen bych zastavil. Nemám jej, škoda.
Zbývá mi překlenout léto i září,
říjen a listopad, prosinec, leden,
jaro si číst jenom ve tvojí tváři,
dočíst se k máji a být láskou sveden.

Vzpomínka na historku z doby květnové revoluce
Ten den, 3. května 1945, se sešla na křižovatce dnešní Štefánikovy ulice a Těpeřské na
chodníku u kulaté části cukrárny Miroslava Knoblocha skupina kluků, kamarádů z nejbližšího
okolí. Vzpomenu jen na některá jména: Josef a Zdeněk Hazdrovi, Luděk Vavřich. Mluvilo se
o náměstí, kde se již odstraňovaly německé nápisy, i když hotel Cristal byl v držení německé
posádky a vlála na něm na půl žerdi německá vlajka za Hitlera. U chodníku byl dřevěný silniční rozcestník, na kterém byla dodatečně přibita směrovka, ukazující k tzv. úřední budově
(nyní internát), obsazené německým vojskem. Na směrovce byly údaje pro okupanty, pravděpodobně v šifrách. Budova byla označena: Reichsanstalt der Luftwaffe für Luftschutz.
Směrovku Luděk Vavřich utrhl a zahodil. Nato se celá skupina hochů dala do běhu směrem
k Olšinám. Já jsem nevěděl proč, ale jako poslední jsem běžel také. Důvodem bylo to, že se
ozbrojený strážný z vojenského velitelství rozběhl po stráni ke křižovatce. Tehdy tam nebyla
kamenná zídka, nýbrž travnatá prudká mez. Za mnou se ozvala střelba ze samopalu, nevím,
zda ostatní byli již mimo dostřel, ale já jsem byl jako poslední na ráně. Stopy po střelbě byly
viditelné dlouho, až do doby opravy omítky. Většina nás zaběhla do dvora mezi domy a do
sklepa domu pana Miroslava Knoblocha. Prostředí nám bylo známé, protože jsme na dvorku často hráli „tenis“ dřevěnými pálkami a Zdeněk a Mirek Knoblochovi byli naši kamarádi.
Jeden hoch se ukryl za protitankovou překážku na silnici před domem č. p. 370, jiný vběhl
do prvního patra a vmísil se mezi sedící rodinu, asi Haškovu.
Strážný vběhl do domu, v podkroví vylekal starou paní Němečkovou, věšící prádlo. V prvním
poschodí v bytě neviděl nic podezřelého. Do sklepa, kde byla většina ukryta, si asi netrouﬂ.
Když vyběhl z domu, vynadal mu z okna č. p. 361 pan Bohumil Mrklas, že střílí po dětech.
Nevím, zda česky nebo německy, to mám jen od svědků.
Pavel Linka (roč. 1929)
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Šálek čaje …
… byl nápojem čínských vzdělanců, nad nímž se meditovalo. Proto celý knet vznikal při
budhistických chrámech hlavně odvětví ZEN nebo tzv. Čínský budhismus. Tyto zážitky při
pití zeleného čaje vedly k výrobě od bronzových misek a pohárů přes kameninu až po krásný
tenkostěnný porcelán. Čínští císařové hostili své hosty pouze vonícím a zlatavým zeleným
čajem (mletým na prášek!) servírovaným v nádherných miskách. Jen málo věcí je spjato
s duchem Japonska jako tzv. Čajový obřad, který navazuje na rituál prováděný v budhistických chrámech Číny. Miska čaje zahrnuje v sobě i podávání lehkého pokrmu, studium
i praktikování např. ikebany, kaligraﬁe, různých řemesel, architektury a zahradnictví. Jedná
se vždy o setkání hostitele s jeho hosty v atmosféře klidu, pohody a pozornosti způsobem
vysoce estetickým. Tento prostý úkon, je-li vnímán v širších ﬁlozoﬁckých souvislostech s cílem dosažením klidu mysli, může se stát základem jistého způsobu života, který se nazývá
Cesta čaje – a ti, kteří se touto cestou ubírají, jsou nazýváni Lidé čaje. Tato cesta trvá
v Japonsku řadu století. Vznikají různé školy, stavějí se Čajové zahradní domky i s vybavením (poprvé v roce 1972 na Hawaii) s programem té nebo oné školy. Jsou to semináře
o Čajovém obřadu a japonské kultuře. Tyto programy jsou často přednášeny i na nejvýznamnějších univerzitách USA. Jedná se vždy o „usmíření“ u misky čaje, neboť vyznavači
této životní ﬁlosoﬁe věří, že čaj může pomoci najít duši, mír a mírumilovnost vyzařující z misky zeleného čaje. Jestliže člověk tuto misku přijme a napije se, může se ztotožnit s veškerou
přírodou a pocítit skutečný pokoj a mír. To vám na konec našeho povídání o čaji přeje
Hana Gromová

OSTATNÍ
Přímé přenosy metropolitní opery
Letošní sezona skončila právě v dubnu. Byla skvělá, s několika výjimečně nádhernými přenosy. Naše administrativa a péče o naše fandy fungovala dle plánu, doprava ze Semil po
představení byla zajištěna stoprocentně. Musíme poděkovat ředitelství Kina Jitřenka za
skvělé pohoštění a veškerou pozornost, a naší paní Matějkové za bezchybnou organizaci.
A nyní se těšíme na příští sezonu, jubilejní, desátou. Jsme rádi, že vedoucí IKS, paní Chaloupková s tímto projektem přišla a doufáme, že se jí podaří vyjednat stejném podmínky
– tedy že vstupné zůstane na příznivých 350 Kč včetně odvozu ze Semil.
Přímé přenosy metropolitní opery – moderní zázrak, že tak zásadní díla lidské kultury nám
mohou být podávána k nahlédnutí a potěšení i v tom nejodlehlejším koutku světa. Bližší
informace k programu přinese IKS v letním dvojčísle Zpravodaje.
Jaroslav Kalfus

Životní jubilea – sdělení redakce
Až do vyřešení způsobu opatřování písemného souhlasu jubilantů nebude ve Zpravodaji
seznam jubilantů zveřejňován. Děkujeme za pochopení.
redakce
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OSTATNÍ
Den dětí s KKM Horská Kamenice
Odpoledne plné her a soutěží se koná 30. května 2015 od 14 hodin v zahradě u školy
v Horské Kamenici. Akce se koná za každého počasí, těšíme se na vaši účast.

Úklid naší vísky – u nás už máme uklizeno
V sobotu 11. dubna pořádal Kamenický klub mládeže úklid
Horské Kamenice a přilehlých komunikací. Děkujeme
všem zúčastněným a doufám, že nám úklid alespoň
chvilku vydrží.
Jarmila Koňáková

Mateřská škola Slunečná děkuje
Děkujeme panu Martinu Kaplanovi – ﬁrmě DVI Systém za sponzorský dar v ceně 11 000 Kč
– kamerový systém ke vstupu do budovy mateřské školy.
Za MŠ Slunečná Eva Dvořáková

Výlet s ČČK Železný Brod
Český červený kříž, místní skupina Železný Brod pořádá výlet na zámek Hrádek
u Nechanic a do města Jičín. Výlet je vhodný pro všechny věkové kategorie.
Datum: 30. května 2015
Cena: členové ČČK 150 Kč, nečlenové dospělí 200 Kč, děti 100 Kč (v ceně nejsou zahrnuty
vstupy ani občerstvení)
Odjezd: v 7 hodin od Penny Marketu. Návrat: v 18 hodin (předpokládaný návrat)
Zájemci, hlaste se prosím na telefonním čísle 737 474 649 (paní Michlerová).
Ludmila Fidlerová

HÁDANKA
Správná odpověď na dubnovou hádanku zní:
DS Tyl Železný Brod má v současnosti 26 členů.
Výherci květnové hádanky: Fichtner Václav, Brožek Jan, Vacková Romana
Květnová hádanka:
Kolik organizací nabízí příměstské tábory pro děti ze Železného Brodu?
Své odpovědi zasílejte na e-mail info@zelbrod nebo telefonujte na číslo 483 333 999 do
15. května 2015, nezapomeňte uvést jméno a kontakt na vás. Výherci získají poukaz v hodnotě 100 Kč do Městského divadla Železný Brod.
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INZERCE

www.strechy-hako.cz
Opravy a nátěry střech
Opravy komínů
Rekonstrukce střech
Rizikové kácení stromů
Výškové práce
Nátěry fasád

Tel. 602 485 406
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Podmínky inzerce – platnost od 1. 1. 2015
Inzerce řádková, pouze pro fyzické osoby 1,5 Kč / znak (včetně mezer), jeden obrázek 50 Kč.
Plošná inzerce, viz tabulka níže. Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Sleva od prvního opakování inzerátu v kalendářním roce činí 5 %.
černobílá
inzerce

barevná inzerce
obálka uvnitř

barevná inzerce
zadní strana obálky

62 × 44 mm (1/8 strany)

400 Kč

700 Kč

1 000 Kč

62 × 90 mm (1/4 strany)

700 Kč

1 100 Kč

1 500 Kč

128 × 90 mm (1/2 strany)

1 200 Kč

1 800 Kč

2 400 Kč

128 × 183 mm (celá strana)

2 000 Kč

2 800 Kč

3 600 Kč

Kontakt: 483 333 948, 722 793 091, zpravodaj@zelbrod.cz
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