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Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
máme za sebou letošní Železnobrodský jarmark. Chtěli bychom vám poděkovat, že až
na některé výjimky jste respektovali různá omezení a přispěli tak ke zdárnému průběhu
Jarmarku. Jiné rozmístění atrakcí a stánků vyvolalo některé vaše zajímavé náměty pro
Jarmarky příštích let. Nejzajímavější náměty zpracujeme a předložíme vám k posouzení
v rámci ankety, abyste i vy svým hlasem mohli částečně rozhodnout o budoucí podobě
Jarmarku.
S ohledem na právě začínající nebo už probíhající prázdniny (to podle toho, kdy tento
Zpravodaj budete číst) nám dovolte několik poznámek souvisejících se železnobrodským
školstvím.
Obě mateřské školy zaznamenávají stále velký zájem rodičů umístit své děti do těchto
předškolních zařízení. U obou bude muset být navýšen počet dětí v jednotlivých třídách.
Veřejnost vnímá pestrost akcí, které učitelky připravují pro naše železnobrodské děti. Během
hlavních prázdnin by měla proběhnout výměna topení v MŠ Stavbařů. V MŠ Slunečná si
mohou děti pochutnat na moderně připraveném jídle z konvektomatu. A pro odloučené
pracoviště Na Vápence jsme získali dotaci na vybudování zahrady pro ekologickou výuku.
Pravidelně se zde na stránkách Zpravodaje můžete seznámit s řadou různorodých akcí
pořádaných oběma základními školami. Žáci se zúčastňují mnoha soutěží naukového
i sportovního charakteru, ve kterých dosahují úspěchů v konkurenci mnohem větších škol.
Organizačně lze vyzdvihnout pořádání Historiády ZŠ Školní a vpravdě husarský kousek
se povedl ZŠ Pelechovská v podobě získání volných vstupenek na MS v hokeji v Praze.
Řešíme dopravní situaci v okolí ZŠ Školní, na ZŠ Pelechovská dojde v prázdninových
měsících k výměně šatních skříněk.
Neměli bychom zapomínat také na úspěchy studentů Střední uměleckoprůmyslové školy
sklářské v různých soutěžích nebo na jejich odborné praxe. Určitě se těšíme na tradiční letní
výstavu přímo v prostorách školy a na spolupráci mezi městem a školou v rámci Skleněného
městečka.
Přáli bychom si také, aby Liberecký kraj podpořil zachování detašovaného pracoviště Střední
školy řemesel a služeb v našem městě. Jedním z důvodů je i to, že stále existuje poptávka
zaměstnavatelů po lidech vyučených ve sklářských oborech vyučovaných v této škole.
Základní umělecká škola má na svém kontě kromě jiných jeden vskutku velký úspěch
– studentka Marie-Magdaléna Jiřenová dosáhla ve zpěvu 2. místa v celostátním kole.
„ZUŠka“ nás také pravidelně „zásobuje“ mnoha koncerty, výstavami a představeními. Ani to
člověk nestačí vše navštěvovat. Nejen proto nás trápí stavební stav části budovy školy, ale
také pomalu začínající nedostatečná kapacita školy.
Neměli bychom zapomenout ani na DDM Mozaika. Činnost Mozaiky je velmi široká a pro
prázdninové měsíce je třeba připomenout příměstské tábory a týdenní tábory. Je nám rovněž
potěšením, že se podařilo vytipovat místo k umístění nových včelích úlů pro Mozaiku.
Všem v brodských školách tedy přejeme hezké prázdniny, vám ostatním pak pěknou
dovolenou.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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Mgr. František Luﬁnka, starosta

Dotační programy města Železný Brod pro rok 2015
Novelou zákona č. 24/2015 Sb. se mění zákon č.250/2000 Sb. a stanovují se tak nová
pravidla v rámci dotací a ﬁnanční výpomoci. Městské Zastupitelstvo v souladu s touto
novelou schválilo jednotlivé dotační programy, podle kterých mohou žadatelé žádat
o ﬁnanční příspěvek na svou činnost.
Byly vyhlášeny následující programy (ve zkráceném názvu): Program podpory kultury
a činnosti spolků, Program podpory sportu a Program podpory sociálních služeb.
Kompletní znění jednotlivých programů a formulář žádosti o dotaci jsou uveřejněny
na webových stránkách města pod odkazem Dokumenty v oddíle Formuláře.
Případné další informace poskytnou paní Věra Sochorová, vedoucí ﬁnančního odboru
a místostarosta města Mgr. Ivan Mališ.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Úspěšná studentka a její učitelka u vedení města
V pátek 12. června 2015 přijalo vedení města studentku Marii-Magdalénu Jiřenovou
a její učitelku zpěvu v Základní umělecké škole Železný Brod paní Evu Lédlovou.
Vedení města tak ocenilo vynikající úspěch
M. M. Jiřenové v podobě 2. místa v celostátním kole
ve zpěvu. Současně si vedení města uvědomuje, že
nemalou zásluhu na tomto umístění má její učitelka
paní Eva Lédlová, která naplánovala náročnou
přípravu.
Starosta i místostarosta města se zajímali o pocity
studentky a její učitelky v jednotlivých postupových
kolech, byli zvědaví na organizaci času vzhledem
ke studijním povinnostem M. M. Jiřenové na
sklářské škole, debatovali nad dalším případným
budoucím profesním zaměřením studentky a s paní
učitelkou Lédlovou probrali další pěvecké talenty
v železnobrodské škole.
Na závěr setkání slečna Marie-Magdaléna Jiřenová
i paní Eva Lédlová obdržely kytici, věcný dar a vyfotily
se se starostou města Mgr. Františkem Luﬁnkou do
městské kroniky.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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RADNICE INFORMUJE
Usnesení Rady města Železný Brod z 10. schůze
konané dne 11. 5. 2015
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program dnešní schůze rady města
schvaluje změnu pracovního zařazení paní Jitky Havlíkové, vedoucí organizační složky
Pečovatelská služba Železný Brod a stanoví její plat dle předloženého platového výměru
odkládá materiál Ceník pronájmu nebytových prostor v přízemí Sportovního centra a žádá
o projednání v Hospodářské komisi
schvaluje přijetí ﬁnančního daru do rozpočtu ZŠ Pelechovská ve výši 10 000 Kč od ﬁrmy
Kovovýroba, Jaroslav Dušička, Koberovy 110, Železný Brod – ﬁnanční prostředky budou
použity k realizaci „Pelechovských her“, na výlety školní družiny a na exkurzi pro třídu 1. A
schvaluje přijetí věcných darů pro ZŠ Pelechovská od ﬁrmy EsselBau s. r. o., Chlístov 56,
Železný Brod ve formě pohárů a medailí – věcné dary budou použity k realizaci
„Pelechovských her“
schvaluje uzavření rámcové smlouvy na nákup pohonných hmot s LED port, s. r. o., se
sídlem Kokonínská 873/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 25011723
schvaluje smlouvu o dílo, montáž 2 ks nových sekčních vrat na hasičské zbrojnici Jirkov
č. p. 2, zhotovitel JaP – Jacina s. r. o., Nákladní č. p. 1486, 29501 Mnichovo Hradiště,
IČ: 25655108, zastoupená panem Petrem Jacinou, jednatelem společnosti, za cenu 105
350 Kč s DPH
souhlasí s provedeným výběrovým řízením a uzavřením Smlouvy o dílo ev. č. objednatele
062015 s ﬁrmou Libor Kopáňko, Jistebsko 64, IČ: 15145026 na akci: „Stavební úpravy
v části DPS, Obránců míru 834, Železný Brod za cenu 232 014 Kč bez DPH a 266 816 Kč
s DPH
ukládá řediteli Bytového podniku konzultovat s vedením města jakoukoliv změnu
subdodavatele
schvaluje opravu chyby v dodatku č. 4 smlouvy č. 571/2013 schváleném usnesením č. 312/
14 rm ze dne 6. 8. 2014 a schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 571/2013 se společností
Trigema Building a. s., Bucharova 2641/14, Praha 5, IČ: 27653579, kterým se opravuje
součtová chyba ve výkazu prací za provedení stavby Snížení energetické náročnosti objektů
ZŠ Pelechovská a navyšuje se cena díla o 9 074,51 Kč bez DPH
vylučuje uchazeče SIBATECH CZ spol. s r. o., Sklářská 233/7a, 415 03 Teplice, IČ: 28665155
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek
schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „Železný Brod – Modernizace IT
infrastruktury“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem Michal Karban – Librashop,
Kollárova 589, 284 01 Kutná Hora, IČ: 66757894, DIČ: CZ7204260855, za konečnou cenu
dodávek 1 985 712 Kč bez DPH a za cenu servisů a licencí 314 000 Kč bez DPH
souhlasí s bezplatným zapůjčením stánků a mobilního WC včetně dopravy na pouť ke
kostelíčku sv. Jana Nepomuckého Na Poušti dne 16. 5. 2015
bere na vědomí zápis z jednání Komise pro vzhled města ze dne 20. 4. 2015
bere na vědomí zápis z jednání redakční rady ze dne 16. 4. 2015
schvaluje záměr pronájmu prostoru k podnikání v budově s č. p. 500 – ul. Masarykova,

4

která je součástí pozemku pč. 785 v k. ú. Železný Brod, za účelem pořádání prodejních akcí
pro veřejnost ve 2. pololetí roku 2015
schvaluje pronájem části pozemků pč. 1710/1 a 1710/2 v k. ú. Železný Brod o výměře 1000 m²
příspěvkové organizaci DDM Mozaika Železný Brod, se sídlem Jiráskovo nábřeží 366,
Železný Brod, IČ: 75125439, za účelem umístění úlů pro chov včelstev, výše nájmu 1 Kč za rok
schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi DDM Mozaika, Jiráskovo nábřeží 366, kterou
zastupuje Eva Rydvalová Dis. a Městem Železný Brod na pronájem části pozemků
p. č. 1710/1 a 1710/2 v k. ú. Železný Brod.
schvaluje pronájem části pozemku pč. 1642/1 – trvalý travní porost v k. ú. Železný Brod
o výměře 1 600 m² paní Jiřině Barešové, bytem Popluží 107, Železný Brod, r. č. 386120/013
za cenu 50 Kč ročně
uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy mezi Městem Železný Brod a paní Jiřinou Barešovou,
r. č. 386120/013
souhlasí s přihlášením pana K. K., nyní bytem Nový Bor, k trvalému pobytu na adresu
Vaněčkova, Železný Brod.
schvaluje prominutí 50 % dlužného penále za byt v ulici Stavbařů, Železný Brod paní M. M.
schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt Na Vápence, Železný Brod uzavřené s paní
M. P., trvale bytem tamtéž
bere na vědomí žádost manželů Z., Železný Brod o vrácení kauce na byt a ukládá Bytovému
podniku vyplatit 2/3 složené jistoty v souladu s dodatkem č. 1 ke Směrnici města Železného
Brodu pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města nejpozději do 27. 4. 2016
schvaluje vytvoření inzertní plochy v budově radnice a schvaluje ceník za zveřejnění
inzerátu
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při mediální prezentaci č. OLP/560/2015
KRAJ – Příloha Libereckého kraje s Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80
Liberec, IČ: 70891508
souhlasí s užíváním adresy Příčná 331, 468 22 Železný Brod jako adresy sídla společnosti
Ambulance Vavřichová s. r. o., založené dne 2. 4. 2015“, na pozemku p. č. 827, zastavěná
plocha a nádvoří, na kterém stojí budova – Železný Brod, č. p. 331, rodinný dům, zapsané
na LV č. 10001 pro k. ú. Železný Brod, vše ve vlastnictví Města Železný Brod

Usnesení Rady města Železný Brod z 11. schůze
konané dne 1. 6. 2015
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program dnešní schůze rady města
odkládá Směrnici o zásadách a postupech pro zadávání zakázek a veřejných zakázek
v upraveném znění se zapracovanými připomínkami
jmenuje k 1. 7. 2015 vedoucí organizační složky Sportovní centrum Železný Brod Alenu Antoszovou
DiS., trvale bytem Záhoří-Pipice a stanoví její plat dle předloženého platového výměru
schvaluje kupní smlouvu na dodávku a montáž ručních a vozidlových radiostanic pro JSDHO
se společností Cettra, spol. s r. o., V Áleji 40, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 25424416,
zastoupené Michalem Raškou, jednatelem společnosti, za cenu 199 999 Kč s DPH
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RADNICE INFORMUJE
schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 234/15 rm na zhotovení stavby „Obnova střešního
pláště objektu hasičské zbrojnice Těpeře č. p. 68 k. ú. Chlístov u Železného Brodu“ se
společností Liebscher & Pohl spol. s r. o., IČ: 63906236, se zvýšením ceny o 33 149,50 Kč
(40 110,90 Kč včetně 21% DPH) z důvodu vícenákladů na realizaci střechy ve větší ploše
než bylo uvedeno v zadávací dokumentaci a za doplnění klempířských konstrukcí a ukládá
odboru územního plánování a regionálního rozvoje v případě obdobných malých staveb
provést ověření výměr dle skutečného stavu
schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „MŠ Stavbařů Železný Brod
– výměna radiátorů“
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem Dvořák – Karlík, s. r. o., Dudychova 298,
534 01 Holice, IČ: 28825870, DIČ: CZ28825870, za konečnou cenu dodávky 229 106 Kč
včetně DPH
schvaluje konání Cirkusu Rudolf Berousek na pozemku p. č. 1359/1 v k. ú. Železný Brod
(hasičské cvičiště) v době od 10. 6. 2015 do 14. 6. 2015
schvaluje pronajímatele mobilního technického zařízení k měření rychlosti motorových
vozidel
schvaluje smlouvu o nájmu dopravního prostředku se zabudovaným silničním radarovým
rychloměrem pro měření rychlosti silničních motorových vozidel pro rok 2015 se společností
INOTESKA-CT s. r. o., Skalka 1692, Česká Třebová, IČ: 49282484, v ceně 3 001 Kč za
1 den pronájmu
neschvaluje návrh na omezení rychlosti v lokalitě Trávníky zahrnutím ulic Horecká, Františka
Balatky, Betlémská a Husova do zóny s omezením rychlosti na 30 km/h
schvaluje bezúplatné poskytnutí řeziva Tenisovému klubu Železný Brod na stavbu přístřešku
na uskladnění dvou vrstev nafukovací haly v letním období v objemu 1,2 m3 prken a 16 ks
hranolů 14 × 10 cm
souhlasí s bezplatným zapůjčením 1 ks bílého party stanu a 1 stánku Základní škole Železný
Brod, Pelechovská 800, příspěvková organizace ve dnech 23. 6. – 25. 6. 2015 pro zázemí
Pelechovských her
schvaluje ﬁnanční spoluúčast při opravě lávky přes náhon v Železném Brodě ve výši 50 %
nákladů max. do výše 10 000 Kč s tím, že bude k dispozici fakturace celé akce
schvaluje výjimku Obecně závazné vyhlášky města Železného Brodu č. 1/2013 o úpravě
doby nočního klidu a souhlasí se zkrácením nočního klidu do 0.30 hodin v noci z 11. 7. 2015
na 12. 7. 2015 pro Rally Bohemia – Mistrovství Evropy historických automobilů
schvaluje výjimku Obecně závazné vyhlášky města Železného Brodu č. 1/2013 o úpravě
doby nočního klidu a souhlasí se zkrácením nočního klidu do 2 hodin v noci z 27. 6. 2015
na 28. 6. 2015 pro „Rockfest Těpeře“ na hřišti před sokolovnou v Těpeřích
bere na vědomí zápis z jednání redakční rady ze dne 15. 5. 2015
schvaluje zřízení věcného břemene na části ppč. 2640 v k. ú. Železný Brod a části ppč.
1577/1 v k. ú. Hrubá Horka pro ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV–Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 ve smyslu práva Budoucí
oprávněné umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovou a výměnu
distribuční soustavy za cenu 300 Kč/bm + sazba DPH
schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu
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o právu provést stavbu stavby mezi Městem Železný Brod a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby OLP/1386/2015 – „Vyhlídky města
Železný Brod, Paraplíčko, k. ú. Horská Kamenice“ mezi Městem Železný Brod, IČ: 00262633
a Libereckým krajem, U Jezu 242/2a, Liberec, IČ: 70891508
souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 331 – Příčná ulice,
Železný Brod uzavřené mezi městem Železný Brod a MUDr. Martou Vavřichovou, bytem
Železný Brod dohodou ke dni 31. 7. 2015
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru k podnikání v budově s č. p. 331 – Příčná
ulice, Železný Brod, která je součástí pozemku p. č. 827 v k. ú. Železný Brod za účelem
provozování zdravotnického zařízení
odkládá pronájem nebytového prostoru v č. p. 74 – Horská Kamenice a ukládá řediteli
Bytového podniku speciﬁkovat prostory a předložit dohody, kdo bude zodpovídat za společné
prostory
bere na vědomí zprávu bytové komise z výběrového řízení na obsazení nabízených
městských bytů dne 20. 5. 2015
schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 2+1, Vaněčkova 408, Železný Brod, paní O. Ch.,
trvale bytem Železný Brod, nájemné je stanoveno na 49 Kč/m²
schvaluje přidělení bytu č. 25 o velikosti 2+1, Vaněčkova 407, Železný Brod, paní B. H.,
trvale bytem Železný Brod, nájemné je stanoveno na 55,20 Kč/m². Náhradníkem je pan
R. K., Železný Brod s cenou 55 Kč/m².
schvaluje přidělení bytu č. 59 o velikosti 1+1, Na Vápence 755, Železný Brod, paní I. M.,
trvale bytem Jablonec nad Nisou, nájemné je stanoveno na 55 Kč/m²
schvaluje přidělení bytu č. 11 o velikosti 1+1, Na Vápence 767, Železný Brod, paní M. V.,
trvale bytem Železný Brod, nájemné je stanoveno na 60,10 Kč/m². Náhradníkem je pan
A. C., Jablonec nad Nisou s cenou 49 Kč/m².
schvaluje výměnu bytů mezi paní B. E., Stavbařů 728, Železný Brod a paní M. Š., Jiráskovo
nábřeží 715, Železný Brod
schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 3+1, Na Vápence 769, Železný Brod manželům
A. Ř. a M. Ř., oba trvale bytem Železný Brod. Nájemné je stanoveno ve výši 62 Kč/m²
neschvaluje přímé přidělení bytu panu J. B., trvale bytem Košťálov
bere na vědomí žádost V. K. a V. M., Jiráskovo nábřeží 712, Železný Brod o vrácení kauce
na byt a ukládá Bytovému podniku vyplatit 2/3 složené jistoty v souladu s dodatkem č. 1 ke
Směrnici města Železného Brodu pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města
bere na vědomí žádost P. Č., Jiráskovo nábřeží 714, Železný Brod o vrácení kauce na byt
a ukládá Bytovému podniku vyplatit 2/3 složené jistoty v souladu s dodatkem č. 1 ke
Směrnici města Železného Brodu pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města
bere na vědomí žádost Ž. P., Vaněčkova 341, Železný Brod o vrácení kauce na byt
a ukládá Bytovému podniku vyplatit 2/3 složené jistoty v souladu s dodatkem č. 1 ke
Směrnici města Železného Brodu pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města
bere na vědomí žádost J. K., Na Vápence 755, Železný Brod o vrácení kauce na byt
a ukládá Bytovému podniku vyplatit 2/3 složené jistoty v souladu s dodatkem č. 1 ke
Směrnici města Železného Brodu pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města
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bere na vědomí žádost manželů T. a F. Š., nábřeží Obránců míru 570, Železný Brod
o vrácení kauce na byt a ukládá Bytovému podniku vyplatit 2/3 složené jistoty v souladu
s dodatkem č. 1 ke Směrnici města Železného Brodu pro přidělování a pronajímání bytů ve
vlastnictví města
schvaluje výjimku Obecně závazné vyhlášky města Železného Brodu č. 1/2013 o úpravě
doby nočního klidu pro umělecký festival Seš-lost? a souhlasí se zkrácením nočního klidu
v noci z 25. 6. 2015 na 26. 6. 2015 do 24 hodin, z 26. 6. 2015 na 27. 6. 2015 a z 27. 6. 2015
na 28. 6.2015 do 2 hodin, s tím, že hudební produkce bude ukončena v 1 hodinu

Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod z 6. zasedání
konaného dne 8. 6. 2015
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program dnešního zasedání Zastupitelstva města v upraveném znění
schvaluje zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města v předloženém znění
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města
souhlasí s provedením rozpočtových opatření č. 4 za rok 2015
schvaluje účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu, přehled o peněžních tocích
a přehled o změnách vlastního kapitálu) města Železný Brod za rok 2014
souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2014 včetně zprávy nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření města Železný Brod za rok 2014 bez výhrad
bere na vědomí zápis z 2. zasedání ﬁnančního výboru
schvaluje poskytnutí ﬁnančního daru městu Uherský Brod ve výši 35 000 Kč na vybudování
pietního místa obětem střelby v restauraci Družba v Uherském Brodě v únoru 2015
schvaluje program pro podporu kulturní a spolkové činnosti a volnočasových aktivit
mládeže na rok 2015, program pro podporu sportu a tělovýchovy na rok 2015 a program
podpory sociálních služeb na rok 2015 za účelem čerpání dotací z těchto programů; v bodě
e) Programu podpory kultury, činnosti spolků v Železném Brodě a podpory organizací
nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě maximální výše dotace
v jednotlivém případě nesmí přesáhnout částku 100 000 Kč pro jednoho žadatele, celkově pak
součet všech dotací pro jednoho žadatele v roce 2015 nesmí přesáhnout částku 100 000 Kč
schvaluje rozdělení výtěžku z loterií v roce 2015
1. 1 220 000 Kč na příspěvky pro sportovní organizace
2. 150 000 Kč na volnočasové aktivity
3. 100 000 Kč do sociální oblasti
4. 100 000 Kč na nákup čistícího stroje do sokolovny v Železném Brodě
5. 200 000 Kč na údržbu tenisového hřiště s umělým zatravněním
6. 100 000 Kč TJ Sokol ŽBS Železný Brod (se sídlem Masarykova 500, 468 22 Železný
Brod, IČ: 70956031) na provozní náklady a sportovní činnost na 1. pololetí 2015
7. 200 000 Kč Tělovýchovná jednota Fotbalový klub ŽBS Železný Brod (se sídlem nábřeží
Obránců Míru 586, 468 22 Železný Brod, IČ: 60253606) na provozní náklady a sportovní
činnost na 1. pololetí 2015
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8. 65 000 Kč Tenisový klub Železný Brod, o. s. (se sídlem nábřeží Obránců Míru 859, 468 22
Železný Brod, IČ: 44225245) na provozní náklady a sportovní činnost na 1. pololetí 2015
9. 15 000 Kč Občanské sdružení Fit Studio Jany Boučkové (se sídlem Záškolní 195, 468 22
Železný Brod, IČ: 27049779) na provozní náklady a sportovní činnost na 1. pololetí 2015
10. 10 000 Kč Tělocvičná jednota Sokol Bzí (se sídlem Bzí 120, 468 22 Železný Brod,
IČ: 70902178) na provozní náklady a sportovní činnost na 1. pololetí 2015
11. 10 000 Kč Tělovýchovná jednota Sokol Hrubá Horka (se sídlem Hrubá Horka 55, 468 22
Železný Brod, IČ: 16388933) na povozní náklady a sportovní činnost na 1. pololetí 2015
12. 10 000 Kč Tělocvičná jednota Sokol Těpeře (se sídlem Těpeře 77, 468 22 Železný Brod,
IČ: 01877216) na provozní náklady a sportovní činnost na 1. pololetí 2015
13. 10 000 Kč Klub kanoistiky Železný Brod (se sídlem Loděnice Paraplíčko, 468 22 Železný
Brod, IČ: 64669114) na provozní náklady a sportovní činnost na 1. pololetí 2015
14. 5 000 Kč Občanské sdružení – SSC Železný Brod (se sídlem Na Vápence 767, 468 22
Železný Brod, IČO 27036936) na provozní náklady a sportovní činnost na 1. pololetí 2015
15. 5 000 Kč HC Železný Brod (se sídlem Štefánikova 223, 468 22 Železný brod,
IČ: 22753516) na provozní náklady a sportovní činnost na 1. pololetí 2015
16. 10 000 Kč Sportovní klub Jirkov (se sídlem Jirkov 15, 468 22 Železný Brod,
IČ: 26598361),
17. 3 000 Kč Svaz branně technických sportů ČR Základní organizace Železný Brod (se
sídlem nábřeží Obránců míru 847, 468 22 Železný Brod, IČ: 60252651)
18. 37 000 Kč rezerva
schvaluje vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace, na základě které budou
poskytnuty schválené dotace jednotlivým sportovním oddílům
schvaluje rozpočtovou změnu v rámci rozpočtu (z § 6409 bude převedena částka
1 663 000 Kč na § 3419, částka 150 000Kč na § 3421, částka 100 000 Kč na § 3900 a částka
300 000 Kč na § 3412)
schvaluje pořizování audiovizuálního záznamu z průběhu jednání Zastupitelstva, který bude
dle technických možností zveřejněn na internetových stránkách města do doby následujícího
zasedání Zastupitelstva města, poté bude archivován
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
bere na vědomí informaci o ﬁnancování stavby „Terminál Železný Brod – 1. etapa“
schvaluje bezplatný převod části pozemku p. č. 1124 – zastavěná plocha a nádvoří, k. ú.
Železný Brod a části pozemku p. č. 1122/1 – zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Železný
Brod, z důvodu vybudování chodníku v ulici Jarní
schvaluje prodej pozemku p. č. 810/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 103 m²,
součástí pozemku je stavba bez č. p. – technická vybavenost v k. ú. Železný Brod za
cenu 370 960 Kč (osvobozeno od DPH), kupující ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín,
Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 810/5 v k. ú. Železný Brod,
součástí pozemku je stavba technické vybavenosti, mezi Městem Železný Brod, IČ 00262633
a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
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schvaluje Kupní smlouvu č. 3324/ULB/2015, kterou se úplatně převádí pozemek
p. č. 1019/2, ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Bzí u Železného Brodu, městu Železný
Brod z vlastnictví státu do vlastnictví Města Železný Brod
schvaluje kupní cenu za koupi pozemku parc. č. 3305/9 v k. ú. Železný Brod o výměře
1 339 m2 vedeném jako ostatní plocha, od společnosti České dráhy, a. s., Nábřeží L. Svobody
1222, 110 15 Praha 1 (IČ: 70994226) ve výši 345 000 Kč + DPH

Z odboru územního plánování a regionálního rozvoje
Aktuality ke stavební činnosti na území města
V první polovině letošního roku byla stavební činnost do značné míry omezena probíhající
rekonstrukcí mostu. Z toho důvodu město řadu svých projektů přeložilo na druhou polovinu
roku. Dalším důvodem posunu je také skutečnost, že dosud nebyla zaslána dotace
na dokončenou stavbu Terminálu Železný Brod ve výši cca 30 mil. Kč.
V květnu byla dokončena stavba zateplení sportovní haly. Při zahájení kolaudace však bylo
zjištěno, že nebyly plně respektovány požadavky krajské hygieny a hasičů. Je nutno upravit
především únikové východy. Tyto práce jsou v současné době realizovány. Také další stavba
rekonstrukce sběrného dvoru se potýká s dílčími problémy. Ty souvisí s problematickým
založením lokality částečně na skalnatém podloží a částečně na navážce, ale také s omezením
ve využití sběrného dvora např. pro deponii dlažebních kostek nebo stánků na jarmark. Toto
využití nepřipouští podmínky dotačního programu, ale protože z dotace je hrazeno okolo
80 % nákladů stavby, je ekonomicky výhodnější se dotačním podmínkám přizpůsobit, byť to
způsobuje termínové a organizační problémy. Obě tyto stavby byly podpořeny z Operačního
programu Životní prostředí, tedy z fondů Evropské unie.
Z drobných staveb se podařilo dokončit rekonstrukce střech na hasičské zbrojnici v Těpeřích
a na malé hasičárně ve Bzí. Tyto úpravy hradilo město z vlastních prostředků. Stavbu
v Těpeřích realizovala společnost Liebsher & Pohl s. r. o. z Liberce, opravu ve Bzí Technické
služby Města Železný Brod s. r. o.
Na léto a podzim letošního roku jsou připravovány další stavby. To částečně souvisí
s předpokládaným dokončením stavby mostu koncem září, kdy by město mělo zahájit
další etapu regenerace sídliště Jiráskovo
nábřeží. Budou dokončeny především práce
z roku 2013. Jedná se o stavbu menšího
parkoviště v Sokolské ulici a u domu
č. p. 715, rekonstrukci části osvětlení u garáží
a doplnění zeleně. Ještě v létě bude zahájena
rekonstrukce školní zahrady u Mateřské
školy Na Vápence, na kterou se podařilo
získat dotaci z Operačního programu Životní
prostředí (fondy EU).
Hasičská zbrojnice Bzí
Ing. Daniel Mach, vedoucí
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Městská policie
Městská policie Železný Brod informuje
V červnu Městská policie asistovala u tří dopravních nehod. Všechny se obešly bez vážnější
újmy na zdraví.
V červnu prováděla Městská policie preventivní měření rychlosti. Během pěti dnů, kdy
měření probíhalo, bylo zjištěno 58 přestupků. Většina byla vyřešena na místě v blokovém
řízení, ostatní případy byly předány správnímu orgánu k dořešení.
V červnu bylo odchyceno dvacet volně pobíhajících psů. Většina se vrátila majitelům, jen ve
třech případech byli psi převezeni do útulku.
Největší akcí, kterou v červnu Městská policie zajišťovala, byl tradiční Jarmark. I když
v letošním roce byl co do rozsahu menší, tak v počtu případů, které museli strážníci řešit, si
nezadal s minulými. Městská policie při něm nalezla tři ztracené děti a předala je rodičům.
V průběhu akce muselo být odtaženo jedno vozidlo, které tvořilo překážku v silničním
provozu. Městská policie prováděla preventivní hlídkovou činnost, zabezpečila řádný průběh
koncertů na Malém náměstí, v průběhu Jarmarku řešila 16 případů, kdy si lidé sami způsobili
újmu na zdraví, čtyři z nich museli být převezeni do nemocnice. Dále bylo řešeno pět případů
podezření ze spáchání trestné činnosti, tři osoby byly předvedeny na Policii České republiky,
tři případy byly předány k dořešení správnímu orgánu. Dále bylo uloženo 18 blokových
pokut, 46 případů bylo řešeno domluvou, při své činnosti zkontrolovala Městská policie 63
osob. Bylo přijato ještě dalších 65 oznámení, které Městská policie prověřovala.
Celkem bylo v červnu přijato 510 oznámení, 72 z nich bylo vyřešeno v blokovém řízení,
15 případů bylo řešeno ve spolupráci s Policií České republiky. Šest 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
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
Uzávěrka pro přihlášení fotograﬁí do fotosoutěže Brody v Brodě je již 1. srpna! 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.
Pořadatelem soutěže je Fotostředisko Havlíčkův Brod ve spolupráci s městem Český Brod,
Havlíčkův Brod, Uherský Brod, Vyšší Brod a Železný Brod. Obecná pravidla, technické
požadavky, přihlášku a kontakty najdete na http://www.fotobrody.cz.
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INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO ŽB
Finanční dar Uherskému Brodu
Na základě spolupráce Brodů v České republice, sounáležitosti měst nesoucích ve
svém názvu slovo Brod a jako výraz soucítění s tragickou událostí v Uherském Brodě,
rozhodlo Zastupitelstvo města o poskytnutí ﬁnančního daru městu Uherský Brod ve
výši 35 000 Kč na vybudování pietního místa obětem střelby v restauraci Družba
v únoru 2015.
Pietní místo má mít podle vítězného návrhu tvar nepravidelného oválu symbolizujícího
koloběh života, cyklické a opakující se příběhy a události. Plocha oválu bude zatravněna
a jeho terén navýšen do tvaru mírného kopečku. Travnatou plochu přeruší cesta spojující
přechod pro chodce a vchod do budovy Družby. Cesta ovál přeruší a vytvoří v něm zářez
jako symboliku tragické události. Autor návrhu (pražská společnost BRAK architects,
Ing. arch. Petr Brožek) se snažil vyhnout vytvoření pompézního artefaktu (socha, kašna,
kříž) a dal přednost architektonické úpravě povrchů před budovou restaurace.

Nová inzertní plocha pro občany
Připomínáme, že v přízemí radnice je zřízena nová inzertní plocha. Za symbolický poplatek
10 Kč včetně DPH na týden můžete zveřejnit svůj inzerát. Zveřejňovány jsou inzeráty
o velikosti A7 (74 × 105) nebo A6 (105 × 148). Obsluhu nové inzertní plochy zajišťuje TIC
(info@zelbrod.cz, 483 333 999) Železný Brod.

Nový výletní cíl
V Železném Brodě máme nový výletní cíl v památkové rezervaci Trávníky.
Jedná se o Minimuzeum skleněných betlémů, které spolu s tvůrčí dílničkou, ukázkovým
pracovištěm a specializovanou prodejnou skla přispívá k zatraktivnění našeho města
nejenom pro návštěvníky, ale i místní, děti a studenty zdejších školských zařízení. Více
informací naleznete v kapitole Zajímavosti a příspěvky čtenářů.

Český ráj bez bariér
Ve čtvrtek 25. června jsme se zúčastnili Fóra cestovního ruchu na téma „Český ráj bez
bariér“ v Jičíně. Fórum se zabývalo problematikou značení turistických tras a dostupnosti
turistických cílů a služeb pro osoby se sníženou pohyblivostí, tedy pro rodiny s nejmenšími
dětmi (kočárky), seniory, vozíčkáře atd. Tato skupina obyvatelstva má své speciﬁcké potřeby
a požadavky, ale je časově ﬂexibilní. Na fóru byla prezentována schválená metodika
kategorizace dostupnosti turistických cílů pro handicapované i systém značení tras pro
vozíčkáře. V Železném Brodě máme v této oblasti co dohánět.
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Skleněné městečko
Přípravy na sklářské slavnosti jsou v plném proudu. Obracíme se na všechny
sklářské ﬁrmy, živnostníky a další, kteří by se chtěli zapojit se svou nabídkou
produktů do Skleněného městečka, aby sledovali webové stránky těchto slavností
www.sklenenemestecko.cz.
Zde najdete přihlášky na sklářský veletrh ve sklářské škole i ke stánkovému prodeji ve městě
včetně dalších informací. Letošní ročník čeká na návštěvníky první Festival skleněných
nástrojů v rámci kulturního programu, bude probíhat také sraz absolventů sklářské školy
u příležitosti významného výročí školy. Vzhledem k dočasnému obousměrnému provozu
v Husově ulici, budou stánky umístěny v Jirchářské ulici stejně jako o Jarmarku. Parkoviště
v Husově ulici zůstane zachováno pro atraktivní mobilní pec či mačkadlo. Bližší informace
vám rádi zodpovíme na tel. 483 333 999 nebo 483 333 948.

Metropolitní opera
Spolupráce s Kinem Jitřenka Semily pokračuje i v nové sezóně přenosů. Po dohodě
mezi IKS a Kinem Jitřenka zůstává stejná cena jako v loňském roce, tedy 350 Kč
včetně odvozu ze Semil do Železného Brodu.
Náklady na dopravu jsou v případě ztráty dotovány Kinem Jitřenka Semily. Na vysvětlenou
uvádíme, že je možnost získat vstupenky levněji, a to za nabízených 280 Kč přímo z Kina
Jitřenka Semily, ovšem tato cena je podmíněna zakoupením vstupenek na všechny přenosy
a nezahrnuje odvoz zpět do Železného Brodu! Rezervace v Turistickém informačním centru
Železný Brod, info@zelbrod.cz, 483 333 999. Pro velký zájem o některé opery doporučujeme
co nejrychlejší rezervaci – i nezávaznou.

Krátké ohlédnutí za Jarmarkem
Letošní ročník získal vzhledem ke stávající opravě hlavního mostu trochu jinou tvář
– a to vlastně v době, kdy slavil padesát let své oﬁciální existence. Rozsahem byl sice
menší, ale stejně jako v životě, i tady platilo, že „všechno zlé je k něčemu dobré“.
Především od místních máme kladné ohlasy na letošní uspořádání Jarmarku, kdy byl využit
prostor v Jirchářské ulici až k Bělišti. V příštím roce se pouťové atrakce a stánkový prodej
vrátí zpět i na náměstí 3. května a Jiráskovo nábřeží, ale rádi bychom zachovali i vytvoření
klidnější zóny nejen pro rodiny s dětmi. Nemalou měrou k tomu přispěl i spolek Trávnice,
který uspořádal Hry po staru. Máme radost, že se nám daří úspěšně spolupracovat se
všemi, kteří se chtějí do dění a organizace Jarmarku zapojit. Připojujeme několik vět za
spolek Trávnice.
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INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO ŽB
Zpět v čase aneb Hry po staru
Káča, obruč, chůdy, kuličky, hadrák…
předměty ze starých ﬁlmů a knížek. Kdo
si pamatuje hliněnky? A co takhle hvězdu
mezi kuličkami duhovku? Ze vzpomínek
se vynořil nápad a pak i jeho realizace.
Mezi roubenými domy v památkové zóně
mohli návštěvníci potkat dámy v kloboucích
a pány v bekovkách a buřince. Hráli si
všichni, děti i dospělí. Káču, obruč a chůdy
s radostí vyzkoušeli i „dospěláci“. Pro nás
pořádající byl největší odměnou úsměv dětí a tato nezapomenutelná hláška: „Tati já bych
chtěl k vánocům obruč…!“ – „A my blbci jsme mu koupili tablet.“. Za rok vás opět rádi
přivítáme a možná pro vás i nějaká nová překvapení přichystáme – co třeba „špaček“?
Jiřina Čermáková
Závěrem mi dovolte poděkovat kolegyním z IKS Aleně Matějkové, na jejíchž bedrech
organizace valnou měrou spočívá a Šárce Boučkové a šikovným praktikantům – slečnám
Nikol Šilhánové, Michaele Kopalové, Dáše Sobotkové a Martinovi Tůmovi, kteří pomáhali
zajistit především provoz „mobilního“ informačního centra.
Iva Chaloupková

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ŽB
Sezónní otevírací doba:
květen–září: po–pá 9–12 a 12.30–17 hodin, so–ne 9–13 hodin
V době státních svátků 5. a 6. července bude otevřeno od 9 do 13 hodin.

Zdarma k vyzvednutí v TIC
Turistické noviny Český ráj (sezónní turistické noviny) a Jizerské hory (léto 2015) a další
informační materiály.

Nově k prodeji
Nástěnný kalendář Český ráj a okolí 2016 od Petry Balatkové.
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ŽB
Prázdninové čtvrtky v Železném Brodě
Na letní sezónu je v rámci Prázdninové nabídky Českého ráje připraven Prázdninový
čtvrtek v Železném Brodě. Každý čtvrtek v termínu od 2. 7. do 27. 8. 2015 vás čeká
tento program s výhodami:
Městské muzeum v Železném Brodě, národopisná expozice Běliště
(otevřeno úterý–neděle 9–12 a 13–17 hodin)
Ve čtvrtek vstupné zdarma, děti (do 15 let) dostanou navíc zdarma Hrací kartu pro celou
rodinu „Život na Bělišti“.
Zvonice
• prohlídka zvonice u kostela sv. Jakuba Většího s průvodním slovem dlouholetého zvoníka
pana Vladimíra Hlubůčka (sraz vždy v 10 hodin u zvonice)
Památková rezervace Trávníky
• komentovaná prohlídka památkové rezervace s pracovnicemi IKS (sraz v Turistickém
informačním centru v 11 hodin)
Minimuzeum skleněných betlémů
• zpřístupněná soukromá sbírka skleněných betlémů v Železné ulici (otevřeno po–so,
10–17 hod.) – prodejna, tvůrčí dílnička, pouze ve čtvrtek výtvarný základní set na korálkovou
dílničku za akční cenu 15 Kč
Koloběžkou po Trávníkách nebo na Podspálov
• (výpůjční doba v TIC: 9–13; 13–17 hod.) – pouze ve čtvrtek možnost zapůjčení koloběžky
s 50% slevou včetně výbavy za cenu 115 Kč / osoba, rezervace nutno nejpozději ve středu
do 15 hodin na tel. č. 483 333 999
(Ve spolupráci s půjčovnou koloběžek Koloběžky Český ráj: www.kolobezky-ceskyraj.cz)

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 www.zahrada-cech.cz.
• termín: 17. září 2015, odjezd v 7.10 hodin od budovy „B“ Městského úřadu
• zájemci přihlášení do 30. 7. 2015 budou mít vstupenky zakoupeny za předprodejní
ceny (dospělí 70 Kč, důchodci a ZTP za 50 Kč)
Pozor! Přihlášení po tomto datu si vstupenky musí zajistit samostatně nebo si je zakoupit
přímo v Litoměřicích.
• při přihlášení bude vybírána záloha 200 Kč na dopravu
Alena Matějková, referentka IKS
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MĚSTSKÉ DIVADLO
NA ÚTĚKU

sobota 12. září od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Komedie o náhodném setkání dvou
obyčejných odlišných žen, které
se vydají na cestu za svobodou
a dobrodružstvím.
Mladší žena utíká od rodiny, před
povinnostmi manželky a matky, starší žena
pak před rodinou, která ji chce umístit do
domova důchodců. Vynikající hra Pierra
Palmade a Christopha Duthurona se
s humorným nadhledem dotýká i témat
nelehkých. V roli Claude uvidíte Zdislavu
Bohuslavovou, vedoucí Studia Hamlet Železný Brod a roli Margot ztvární Jana Hejret
Vojtková, herečka Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Představení vzniklo s podporou Města
Železný Brod. Poprvé bylo uvedeno v Železném Brodě 30. května 2014 a od té doby má za
sebou již jedenáct repríz.
… Neskutečně skvělé výkony hereček Jany Hejret Vojtkové a její kolegyně Zdislavy
Bohuslavové mě dostaly na kolena. Představení byla herecká symfonie. Obě dvě dámy své
role ztvárnily s tak neskutečnou poetikou, opravdovostí, vtipem a uvolněností. Děj má spád,
švih, vtip i pointu. Chtěla bych oběma za toto neskutečné skvělé představení, poděkovat!
… váš kus stojí za nejenom jedno zhlédnutí!!! No prostě všem doporučuji, abyste na toto
představení šli. (Zora Machartová)
Vstupné 60 Kč
(Předprodej od 1. 7. 2015 v Turistickém informačním centru a na www.evstupenka.cz)
Pořádá IKS Železný Brod

Podzimní divadelní nabídka
V Městském divadle o prázdninách probíhají divadelní
prázdniny. Ale už nyní vás zveme na podzimní představení
a koncerty. Vstupenky můžete věnovat i jako dárek.

INFLAGRANTI
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12. 9. Pierre Palmade a Christophe Duthuron: NA ÚTĚKU
– komedie v podání Studia Hamlet Železný Brod
17. 10. INFLAGRANTI – koncert dívčího smyčcového tria
31. 10. Jules Verne a Vít Peřina: TAJEMNÝ HRAD V KARPATECH
– premiéra představení DS Tyl Železný Brod
29. 11. AVE MARIA – adventní koncert Edity Adlerové

Studio Hamlet Železný Brod
Hrajeme i o prázdninách
V sobotu 13. června vystoupilo naše Studio
Hamlet s literárně-divadelním pásmem
o Emě Destinnové v Domově seniorů Rudná
u Prahy. Krásné prostředí a skvělí lidé
nás povzbudili v letních výjezdech a hraní
pro dříve narozené publikum. Vystoupení
v Libereckém kraji zahájíme „dvojákem“
v Domově s pečovatelskou službou Železný
Brod – v Brodě a ve Bzí 8. července.
Zdislava Bohuslavová

DS Tyl Železný Brod
Jiří Hlubuček slavil osmaosmdesátku
Železnobrodský rodák Jirka Hlubuček
oslavil 28. 6. 2015 svoje narozeniny
v požehnaném věku. Při této
příležitosti nemohu nevzpomenout
na jeho obětavou práci v divadle, kde
se angažoval nejen jako altruistický
člen výboru, ale hlavně jako nadaný
herec od roku 1947. V té době
vytvořil mnoho postav, z nichž musím
jmenovat roli Vilíma v Langrově
Velbloudu uchem jehly. Tady si zahrál
spolu s herečkami a herci Spolku Tyl na celostátním Jiráskově Hronovu. Představení byl
přítomen i autor hry a úspěšně zahranou veselohru veřejně pochválil. Jiří vytvořil také
krásnou postavu ve hře Libuše a Přemysl, Mlynáře v Jiráskově Lucerně, hrál s šarmem
díky svému nadání a lásce k divadlu, protagonistu ve hře Zamilovaní přátelé od M. Rutteho
a tak bych mohl jmenovat mnoho dalších rolí, kde ukázal, že je členem divadelního souboru
s tradicí patřícího mezi nejlepší v republice. Jiří, co ještě dodat k tvému jubileu?
Dodatečné přání zdraví, klidu, duševní pohody a věrnosti naší společné lásce – divadlu!
Za divadelní spolek Tyl vinšuje K. Svoboda
P. S.: Fotograﬁe z Libuše a Přemysla dokumentuje, kolik nás bylo v roce 1960 při stém
výročí založení Tyla. Jiří vedle své sestry Libušky.
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MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
ŘEMESLA STÁLE ŽIVÁ

2.–26. července
úterý–neděle 10–12 a 13–16 hodin
Vernisáž proběhne 1. července od 17 hodin.

Městská galerie Vlastimila Rady
Výstava prací lektorek a posluchaček Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel Praha.
Srdečně zveme na výstavu, kde uvidíte výtvory šikovných rukou zhotovenými nejrůznějšími
technologiemi.
Pořádá IKS Železný Brod
Vstupné 20 Kč dospělí, 10 Kč děti
Vzdělávací spolek uměleckých řemesel
Praha spolek byl založen v roce 1992.
Vzal si za své šířit vzdělání v oboru
uměleckých řemesel a pro současný
a moderní styl hledat a rozvíjet známé
i méně známé techniky.
Činnost spolku je velmi bohatá: od kurzů,
seminářů, přednášek, exkurzí a zájezdů,
výstav, konzultací až po praktické ukázky
řemesel.
Spolek pořádá v týdnu od 20. do 25. července
v Poniklé tradiční akci s názvem Desatero
řemesel. Na kurzu se můžete naučit, přiučit
či zdokonalit v nejrůznějších řemeslech
a dovednostech: paličkování, výroba krajek,
dřevořezba, košíkářství, pachtwork, zdobení textilu, papíru apod.
Bližší informace o spolku a jeho činnosti naleznete na www.vsur.cz

Na všechny se těší a na „Desatero řemesel“ do Poniklé a výstavu „Řemesla stále
živá“ do Železného Brodu zve Helena Prošková a všichni lektoři Vzdělávacího spolku
uměleckých řemesel.
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BŘETISLAV NOVÁK JR.

1.–30. srpna
úterý–neděle 10–12 a 13–16 hodin
Vernisáž proběhne 30. července od 17 hodin.

Městská galerie Vlastimila Rady
Autorská výstava známého sklářského výtvarníka Břetislava Nováka ml.,
vítěze ankety loňského ročníku výstavy Salon.
Pořádá IKS Železný Brod
Vstupné 20 Kč dospělí, 10 Kč děti
Letní výstava představí práce akademického malíře, sklářského výtvarníka, pedagoga
Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě Břetislava Nováka.
V českých zemích bývalo kdysi samozřejmým zvykem, že synové pokračovali v řemesle
svých otců. Doba se změnila a technický a společenský vývoj jde natolik dopředu, že
i v těch případech, kdy dochází k pokračování rodinné tradice, bezprostřední svázanost
s předcházející generací těžko poznáme. V zásadní orientaci tvůrčí a pedagogické profese
navazuje na odkaz svého otce Břetislava Nováka staršího, ale v konkrétní náplni obou oborů
činnosti plně reﬂektuje svou vlastní zkušenost a zcela autonomní pojetí smyslu umělecké
práce.
V roce 1991 nabídl tehdejší ředitel sklářské školy v Železném Brodě Pavel Ježek Břetislavu
Novákovi pedagogické místo výtvarníka v oddělení vzorování a broušení skla. Akademický
malíř Břetislav Novák je pro studenty podnětným učitelem z řady ohledů. Jeho dílo je známé
odborníkům doma i ve světě. Jako autor se od roku 1984 dodnes zúčastnit nepřeberné řady
výstav skleněných plastik, jeho objekty jsou zastoupeny v mnoha soukromých i veřejných
sbírkách. Svá díla realizuje sám, a proto lépe než kdokoli jiný může studentům vysvětlit, jak
klopotná je cesta od první skici ke konečnému výsledku. Vlastní tvorba Břetislava Nováka
z poslední doby ukazuje, že i on si z dlouhodobého kontaktu se studentským prostředím
odnáší nové podněty. (Zdroj: text Oldřicha Palaty)

Getting Off, 2006

Labyrinth, 2009

Moon, 2007
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Ohlédnutí za provozem kina
V úvodníku červnového Zpravodaje zaznělo, že v kině „se hrají představení pro dva
nebo pro tři diváky“. Protože tato nešťastně formulovaná informace mohla některé
z čtenářů přivést k přesvědčení, že do kina se v Brodě nechodí, považuji za nutné
uvést i další fakta a ﬁlozoﬁi provozu kina tak přiblížit širší veřejnosti.
Za deset měsíců roku 2014 odehrálo KC Kino Železný Brod celkem 173 ﬁlmových
představení, jichž se zúčastnilo celkem 3 845 diváků. Průměrná návštěvnost byla tedy 22,23
diváka na představení (pro srovnání: dle údajů Unie ﬁlmových distributorů byla v roce 2014
průměrná návštěvnost v celé České republice 26,56 diváka na představení). Neﬁlmových
akcí jsme uspořádali celkem 27 a těch se zúčastnilo dohromady 2 912 diváků, průměrně na
jednu akci tedy 107,85. Za prvních pět měsíců letošního roku odehrálo KC Kino dohromady
87 ﬁlmových představení s návštěvností 1 859 diváků, průměrně tedy 21,37 diváka na jeden
ﬁlm. Neﬁlmových akcí se uskutečnilo 11 a ty navštívilo celkem 1 319 lidí, průměrně tedy
dokonce 119,82 na jednu akci.
Dramaturgická skladba ﬁlmových představení KC Kino je rozdělena do několika stálých
programových řad. Nejatraktivnější je z pochopitelných důvodů Premiérové kino, které
se zaměřuje na většinového diváka. Výrazně vzestupnou tendenci má Seniorské kino
(za prvních pět měsíců letošního roku průměrně přes 32 diváků na jedno představení!)
a stabilně dobrou návštěvnost má Dětské kino (za stejné období průměrně 30 diváků).
Divácky nejméně navštěvovanou řadou je úterní Dobré kino, které nabízí ﬁlmy ne snad
pro diváka náročného, ale jistě pro diváka „aktivního“, tedy pro toho, kdo se o ﬁlm opravdu
zajímá. Jedná se o důležitou součást proﬁlu našeho kina, neboť právě díky této řadě se do
kina sjíždějí diváci z nejširšího okolí (výjimkou nejsou diváci z Liberce a dál), a to opakovaně.
Z našeho kina tak tato řada dělá cineﬁlní ostrůvek, o němž se mluví široko daleko, což je pro
město skvělá reklama.
Při svém nástupu do funkce vedoucího kina jsem mimo jiné zrušil pravidlo minimálního počtu
diváků, a to z několika pragmatických důvodů. V okamžiku, kdy před promítáním čekáme na
diváky, už ﬁlm v kině je (tedy za poštovné jsme zaplatili), stejně tak je již zatopeno, svítíme a jsou
zde přítomní zaměstnanci kina. A půjčovné za ﬁlm tvoří v drtivé většině případů 50 % z vybraného
vstupného (+ DPH), takže ani zde nehraje roli, kolik lidí si vstupenku koupí. Jistě, kdybychom
představení zrušili, mohli bychom zhasnout dřív (jen na okraj: téměř polovina ročního rozpočtu
kina padá na úhrady energií; investicí do elektroinstalace a zateplení kina bychom ztrátu jeho
provozu dokázali jistě razantně snížit) a také bychom ušetřili cca dvě hodiny mzdových nákladů
na promítače a pokladní. Ale stojí tahle částka za otrávené diváky, kteří odejdou naštvaní
a s vědomím, že příště už možná nepřijdou, protože „stejně se hrát nebude“?
Písmena KC v názvu znamenají „Kulturní Centrum“. Věřím, že se nám z kina za poslední
čtyři roky skutečně podařilo takové centrum kultury vybudovat a že počet akcí v něm
uskutečněných je dostatečným argumentem pro takové přesvědčení. Také věřím, že i nadále
nejen ﬁnance, ale i všechny další klady a zápory provozu (nejen) tohoto zařízení budou vždy
důkladně váženy.
David Pešek, vedoucí
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MĚSTSKÉ MUZEUM V ŽELEZNÉM BRODĚ
LIDOVÁ ARCHITEKTURA V ŽELEZNÉM BRODĚ A OKOLÍ
3. července – 30. září
Vernisáž výstavy proběhne 2. července v 17 hodin na Bělišti.
červenec–srpen: úterý–neděle 9–12 a 13–17 hodin

Běliště

Městské muzeum – Běliště
Výstava fotograﬁí lidové architektury přiblíží zejména roubené lidové
stavby z vesnické památkové rezervace Trávníky v Železném Brodě
a z dalších osmi okolních vesnic: Bzí, Horská Kamenice, Hrubá Horka,
Chlístov, Jirkov, Malá Horka, Střevelná a Těpeře. Snímky pořídil
fotograf a turista Petr Luniaczek v letech 2011–14 při svých toulkách
po našem kraji. Fotograﬁe doplněné komentářem k jednotlivým
stavbám mohou být inspirací pro prázdninové toulky.
Vstupné v rámci vstupného do muzea
Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě

DNY LIDOVÉ ARCHITEKTURY LIBERECKÉHO KRAJE
18.–19. července
od 9 do 17 hodin

Městské muzeum – Běliště
V rámci Dnů lidové architektury Libereckého kraje bude vstup do národopisné expozice
zdarma. Využijte této příležitosti.
Vstup zdarma
Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě

ANTONÍN DROBNÍK

1. května – 30. srpna
červenec–srpen: úterý–neděle 9–12 a 13–17 hodin

Městské muzeum – sklářská expozice
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. Osobnost a dílo Antonína Drobníka si připomeneme komorní výstavou ve
sklářské expozici muzea.
Vstupné v rámci vstupného do muzea
Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě
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DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽELEZNÉHO BRODU A OKOLÍ
Ochranovský sbor při ČCE (Jednota bratrská)
Husova slavnost v Železném Brodě
Je tomu už 600 let, co byl 6. července 1415 upálen v Kostnici Jan Hus pro své učení
zaměřené na Ježíše Krista jako Pána Církve a Pána svědomí každého člověka.
Jeho věrnost Kristu poznávaného z biblického svědectví motivovala k životu z víry
a svobodě svědomí nespočetné zástupy křesťanů až do dnešní doby.
V Ochranovském sboru při Českobratrské církvi evangelické v Železném Brodě se bude konat
ve dnech 4. a 5. července 2015 slavnost k 600. výročí upálení Jana Husa. Připravujeme ji ve
spolupráci s Evropskou kontinentální provincií Jednoty bratrské. Přijedou členové světové
Jednoty bratrské z Německa, Nizozemí a početná delegace z USA.
Program slavnosti:
sobota 4. července 2015
13.00 hod.
Příjezd
13.30 hod.
Zahájení, pozdravy
14.00 hod.
Přednáška: Jan Hus jako iniciátor evropské reformace, P. Kameník
15.00 hod.
Pozdravy: Exulant, Veritas, Kostnická jednota
15.30 hod.
Přednáška: Od Husa k Jednotě bratrské, J. Halama
16.30 hod.
Přestávka (pozouny)
17.00 hod.
Večeře Páně
18.00 hod.
Večeře
19.30 hod.
Divadlo: Jan Hus
22.30 hod.
Noční Kalich – krátká pobožnost ve skalním bludišti u Besedic
neděle 5. července 2015
10.00 hod.
Bohoslužebné shromáždění v Železném Brodě
společný oběd
15.00 hod.
Shromáždění na Kalichu u Besedic s pásmem Husových textů
(za velkého deště v Železném Brodě)
Srdečně zveme!

Jan Hus ve Vatikánu u papeže Františka I.
Delegace Českobratrské církve evangelické, Církve československé husitské
a Římskokatolické církve odletěla v neděli 14. června 2015 do Vatikánu na bohoslužbu
„Smíření“.
Bratři Aleš a Dan Kačerovi ze Smrčí vyrábějí pro blížící se slavnosti Jana Husa skleněné
broušené kameny s rytou podobiznou Jana Husa. Rytinu zhotovuje Lucie Pejchová.
Představitelé Českobratrské církve evangelické jsou touto prací nadšeni a rozhodli se ji
věnovat jako dárek papeži Františkovi. Krásné pouzdro vyrobil Jaroslav Peer z Pelechova.
Radujeme se z toho!
Jiří Polma, kazatel
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OBRAZY Z DOMOVA A CEST JOSEFA JÍRY
26. června – 23. srpna od 9 do 17 hodin

Muzeum a galerie společnosti Detesk
Výstava obrazů Josefa Jíry (1929–2005)
byla uspořádána v roce, kdy 15. června
uplynulo deset let od jeho smrti. Tím se jeho
malířské a graﬁcké dílo deﬁnitivně uzavřelo,
ale kdykoliv se s jeho obrazy setkáme, máme
dojem, že jsou dílem našeho dosud žijícího
a stále tvořícího současníka. Jeho malování
prošlo nelítostnou prověrkou času, a obstálo
v ní, protože je nadčasovým poselstvím.
Z početného a tematicky rozsáhlého malířského
díla, v němž nechybí jak krajiny z našeho kraje
a ﬁgurální kompozice, tak obrazy a tempery z cest do ciziny, je na výstavě jen nepočetný
výběr, ale protože každé setkání s jeho tvorbou je pro jeho příznivce a obdivovatele svátkem,
nepochybně je i tento nový „železnobrodský“ soubor potěší.
Na výstavu zve historik skla a umění Antonín Langhamer, kurátor výstav.
Pořádá společnost DETESK

KLOKOČSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL

sobota 11. července od 12 do 04 hodin následujícího dne

Klokočí „na návsi“
Oblíbený hudební festval v Klokočí. Účinkují TANEČNÍ A SWINGOVÝ ORCHESTR ZUŠ
Železný Brod, BIG BAND (swing Železný Brod), O.V.J. DIXIE (dixieland Liberec), STAGNACE
(big beat Turnov), COUNTDOWN TO MADNESS (hard rock/metal Jablonec nad Nisou),
HALLODRN (village core Chuchelna), FUNKY CORPORATION (funky Turnov), SILENT
SESSION (rock Turnov), TĚLA (legendární kapela Liberec), ROUDEN BAND (rock Český
ráj). V průběhu akce všemožná překvapení, bubenická show, Mr. Popelino, e.COOLogy
maniak a ohňostroj asi taky!!! Občerstvení všeho druhu zajištěno.
Vstupné dobrovolné
Pořádá Obecní úřad Klokočí, SDH a ČČK Klokočí

Těla
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DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽELEZNÉHO BRODU A OKOLÍ
MONSTER ROCK KRÁSNÁ 2015 OPEN AIR VOL 9
sobota 8. srpna od 18 hodin

Venkovní areál – restaurace U Kaštanu Krásná, obec Pěnčín
Tradiční rockový festival. Vystoupí kapely CLOX Praha, KRLEŠ Česká Lípa, KRÁSNÁ
PRÁCE Železný Brod a další. Více informací na www.bandzone.cz/krasnaprace
Vstupné 120 Kč
Pořádá kapela Krásná Práce a realizační tým ﬁrmy Izoprosper Lubomíra Zemana

OPEN AIR FESTIVAL ŽELEZNÝ BROD 4
sobota 15. srpna od 15 hodin

Hasičské hřiště Železný Brod
Město Železný Brod vás zve na přehlídku železnobrodských kapel. Občerstvení pro
vás v areálu zajišťuje SDH Železný Brod. Akce se koná za každého počasí (v případě deště
bude areál částečně zakrytý).
Letos vystoupí: DUMPER (rock),TOMÁŠ J. HOLÝ (acoustic/alternative), VOLIÉRA (blues
rock), KRÁSNÁ PRÁCE (rock), ADAPTACE (hard rock), TĚSNĚ VEDLE (pop rock),
IN TOUCH (crossover/rock), F.A.KING (hardcore/crossover). Změna programu vyhrazena.
Vstupné dobrovolné
Pořádá IKS Železný Brod ve spolupráci s SDH Železný Brod

HUDEBNÍ LOUČENÍ S LÉTEM V KLOKOČÍ
sobota 22. srpna od 14 hodin

Klokočí „na návsi“
Letošní loučení s létem bude probíhat opět v duchu setkávání přátel Klokočí. Jako
hosté přijedou Milan Černohouz a Blanka Tůmová – sólisté dechové hudby Veselka a spolu
s Broďankou a dalšími hosty vám zpříjemní toto sobotní odpoledne až do ranních hodin.
Vstupné dobrovolné
Pořádá Obecní úřad Klokočí, SDH a ČČK Klokočí
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LOUČENÍ S LÉTEM V HORSKÉ KAMENICI
sobota 29. srpna od 14 hodin

Hřiště u hasičské zbrojnice v Horské Kamenici
Tradiční loučení s létem v Horské Kameníky s kapelou Kapelníci a dalším doplňkovým
programem. Občerstvení: vepřová pečeně na grilu, grilované uzenky, plzeňské pivo,
moravská slivovice, zákusky… Srdečně vás všechny zveme.
Vstupné 40 Kč, děti zdarma
Pořádá SDH Horská Kamenice

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Z knižních novinek
Jo Nesbø: Policie
Na místech, kde bylo v minulosti spácháno několik neobjasněných vražd, jsou nalezeni mrtví
policisté, kteří tyto zločiny tehdy vyšetřovali. Policie postrádá jakoukoli stopu, a navíc se
musí obejít bez svého nejlepšího vyšetřovatele. V nemocnici mezitím leží v kómatu těžce
zraněný muž. Jeho pokoj střeží policisté a nikdo se nesmí dozvědět, jak se tajemný pacient
jmenuje…
Lars Kepler: Stalker
Policie si neví rady s vyšetřováním sériových vražd žen, kterým předchází videonahrávka
obětí natočená bezprostředně před spácháním činu. A komisař Joona Linna je už téměř rok
nezvěstný…
Ken Follett: Hranice věčnosti
Třetí a závěrečný díl monumentální historické románové trilogie Století (Pád titánů, Zima
světa) líčí osudy hlavních hrdinů od počátku 60. do konce 80. let 20. století na pozadí
historických událostí.
Barbara Wood: Bílá žena
Historický román pro ženy, jehož děj se odehrává v exotickém prostředí Havaje v 19. století.
Emily se neváhá provdat, jen aby mohla odplout na Havajské ostrovy a stát se misionářkou.
Tamější příroda, lidé a odlišný způsob života ji fascinují i děsí.
Táňa Keleová-Vasilková: Kouzlo všednosti
Komorní příběh mladých manželů Magdy a Adama z pera oblíbené současné slovenské
autorky. Všednost, jednotvárnost, nekonečný koloběh stejných dnů postupně mění jejich
společný život. A nástupem Magdy do práce se všechno ještě zhorší. Může mít všednost
i svoje kouzlo?
Michal Vievegh: Zpátky ve hře
Nová kniha obsahuje třináct povídek. Autor v nich svou oblíbenou postavu – Oskara
– vystavuje kritickým životním momentům: manželskému stereotypu či nevěrám, ale také
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
skoro jisté smrti. Stárnoucí hrdina ji sice přežije, ovšem záhy se ocitne ve víru těžkých
následků. Jedním z nich je rozvod spojený s rozvratem Oskarových dosavadních jistot.
Petr Šabach: Rothschildova ﬂaška
Rothschildova ﬂaška je příběh takřka detektivní, napsaný autorovým nezaměnitelným
a vyzrálým stylem. Příběh ze současnosti zavede čtenáře do Anglie, do jedné velké londýnské
herny. Najde pozoruhodný proutkař ztracenou dívku a poradí si s výherními automaty? A co
všechno je možné s pomocí obyčejné pružiny na posilování svalů?
Vlastimil Vondruška: Husitská epopej II.
Historicky věrně popisované události tvoří kulisu čtivého a napínavého příběhu rozvětvené
rodiny Prokopů, jejíž příslušníky postaví osud proti sobě. Druhý díl se odehrává v letech 1416
až 1425. Rodina Prokopů se rozrůstá a každý její příslušník hledá štěstí jinde; nacházíme
je v Táboře, mezi umírněnými Pražany, na straně Rožmberků i v řadách pronásledovaných
řeholníků.
Josef Urban: Tenkrát v ráji
Román o osudech legendárního horolezce Josky Smítka nás zavede do divokých skal
Českého ráje v období třicátých let a okupace. Příběh vypráví nejen o strmých cestách
v pískovcových stěnách, ale především o křivolaké cestě ke svobodě. Srážka s okupační
mocí dává příběhu fatální charakter.
Z literatury pro děti a mládež:
John Kinney: Deník malého poseroutky 9. výlet za všechny peníze
Rodinný výlet, to by měla být veliká legrace, pokud samozřejmě nejste Hefﬂeyovi. Záchody
na benzínce, vyšinutí racci, pomačkaný nárazník a prase na útěku, nic z toho úplně nesplňuje
Gregovu představu o pěkně stráveném čase.
John Flanagan: Bratrstvo 5. Hora štírů
V pátém dílu fantasy série čeká Hala a jeho bratrstvo Volavek ještě jedna cesta do vyprahlé
Aridy, aby zabránili vraždě princezny Kasandry, zároveň ale musí čelit hrozbě z moře.
Pax 1. Hůl prokletí
Assa Larssonová:
Pax 2. Grimm přízrak
pro děti. V městečku Mariefred se začínají dít podivné věci.
sága
fantasy
Nová švédská
bytosti. Tajná knihovna ukrytá pod kostelním návrším
nadpřirozené
K životu se probouzejí
a svět se ocitá v ohrožení. V těchto nejistých časech
slábne
ochrana
její
síly,
přitahuje zlé
bratři Alrik a Viggo, kteří byli vybráni, aby pomohli
přicházejí
rodiny
sem do pěstounské
knihovnu.
chránit tajnou

Prázdninový provoz
Městská knihovna bude v době prázdnin otevřena:
9.00–12.00 a 13.00–17.30 hodin
Úterý:
9.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin
čtvrtek:
a
Středa
Všem čtenářům přejeme hezké léto, prázdniny a dovolenou.
Dana Hudíková, vedoucí
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SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
Plán na červenec a srpen 2015
UPOZORNĚNÍ všem účastníkům zájezdu do Chorvatska. Doplatek 3 000 Kč je třeba
uhradit do konce července. Kterýkoliv den panu Bryndovi (domů) nebo 27. 7. v klubovně na
Poříči od 14 hodin. Schůzka účastníků zájezdu se bude konat 26. 8. ve 14 hod v klubovně
na Poříči.
Plánovaný celodenní výlet do Jizerských hor se uskuteční 19. srpna. Odjezd v 8 hodin
od sklářské školy. Cena bude upřesněna ve vývěsce. Program – rozhledna Štěpánka,
rašeliniště na Jizerské louce, další se rozhodne podle počasí. Přihlášky: p. Petružálková
Jak dopadl Květinkový den v Železném Brodě? Bylo prodáno 750 ks květinek a vybráno
16 678 Kč. Všem srdečně děkujeme.
V rámci Skleněného městečka připravujeme setkání rodičů postižených dětí. (19. 9.)
Od září budou ruční práce opět každé pondělí v klubovně na Poříči od 14 hodin.
Těšíme se na vaši pomoc při přípravě výrobků na vánoční trhy na Bělišti.
Máte doma brýle (sluneční i dioptrické), které nepotřebujete? Nevíte, kam s nimi?
Můžete je odevzdat každé pondělí během měsíce září v naší klubovně. Zajistíme odeslaní
na charitu, odkud budou předány potřebným.
V červenci a srpnu nejsou úřední dny, máme prázdniny.
Hezké a slunečné prázdninové 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

SPORT

JIRKOVSKÁ PROUDNICE
sobota 5. září od 14 hodin

Jirkov – za požární zbrojnicí
8. ročník soutěže v požárním sportu. Soutěž je zařazena do seriálu Jizerské ligy a koná se
pod záštitou starosty města Železný Brod. Přijďte se podívat na nejlepší požární útoky mužů
a žen z Libereckého, Královéhradeckého a Středočeského kraje. Přijďte fandit. Občerstvení
zajištěno (www. SDH-Jirkov.estranky.cz)
Pořádá SDH Jirkov
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SPORT
OSLAVA 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH JIRKOV
sobota 25. července od 9.30 hodin

Jirkov – za požární zbrojnicí
Program:
9.30 hodin Zahájení
10.00 hodin Soutěž v požárním útoku
12.30 hodin Ukázka vyproštění
z havarovaného vozidla
13.00 hodin Kapelníci
15.00 hodin Ukázky hašení
historickou technikou
17.00 hodin Těsně Vedle
(www.SDH-Jirkov.estranky.cz)
Pořádá SDH Jirkov

KAMENICKÝ SPEED BADMINTONOVÝ TURNAJ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
sobota 8. srpna od 10 hodin

Hřiště v Horské Kamenici
Výhry a občerstvení zajištěno, možné dotazy na fb KKM
Těšíme se na vás – pohyb je to co potřebujeme
Startovné děti 50 Kč, dospělí 100 Kč
Pořádá Kamenický klub mládeže Horská Kamenice

MEMORIÁL VÁCLAVA VELE – CYKLISTICKÝ ZÁVOD

neděle 16. srpna od 8 hodin

Železný Brod–Podspálov–Bozkov
Již 7. ročník tradičního cyklistického
závodu
mezi
Železným
Brodem
a Bozkovem. Jedná se o časovku
jednotlivců v kategoriích dětí, juniorů,
žen i mužů. Závod je zařazen do
celorepublikového seriálu cyklistických
závodů Extraliga Masters a Českolipského
silničního poháru, ale zúčastnit se a změřit
síly mohou všichni nadšenci cyklistiky bez
věkového omezení, pohlaví i techniky. Prezentace k závodu proběhne v areálu Tenisového
klubu Železný Brod od 8 hodin a první závodník se vydá na trať v 10 hodin z místa startu
za železnobrodským koupalištěm. Děti do deseti let budou startovat na zkrácené trati mezi
Železným Brodem a Podspálovem. Více informací o závodu naleznete na mvv.wbs.cz.
Kontaktní osoba: Petr Kadlec, e-mail: cyklopetr@seznam.cz, tel. 725 240 429
Pořádá Cyklistický oddíl SSC Železný Brod
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Brodský fotbal od 16. 5. 2015 do 15. 6. 2015
A muži: sehráli posledních pět mistrovských zápasů. Remizovali ve Mšeně 1:1, když branku
vstřelil Šimek. 23. května brodský tým utrpěl krutou porážku, když Sedmihorky vyhrály
v Brodě 7:1, o týden později Brod hrál ve Višňové 1:1, když se treﬁl Holeček. O Jarmarku
Brod prohrál v Košťálově 1:3 a v posledním kole letošní sezóny Brod doma porazil rezervu
Turnova 3:0. Brodské áčko tak skončilo na 9. místě krajského přeboru.
B muži: rovněž v uplynulém období sehráli pět zápasů. Nejprve doma porazili Plavy 6:0,
poté prohráli v Horní Branné 1:6. Další zápas doma opět vyhráli a to nad Držkovem 5:4.
Klíčová byla pro záchranu domácí remíza s Rychnovem 2:2. V posledním kole pak přišla
prohra v Rokytnici 2:6. Rezerva se tak v krajské 1.B- třídě nakonec zachránila, když skončila
na 13. místě.
Dorost: hrál do posledního kola o umístění na medailových pozicích. Výsledky ale ovlivnil
fakt, že dorostenci hodně doplňovali B tým, ale i A tým. Proto občas nebyla sestava
dorostu kompletní a za poslední měsíc přišly tři výrazné porážky na hřištích soupeřů. První
přišla v Liberci na Rapidu v poměru 1:6. Poté dorost vyhrál doma nad Novým Borem 2:0.
V Semilech Brod prohrál 2:7. Pak zase doma zvítězil 1:0 nad Českou Lípou a na závěr
sezóny zdecimovaná sestava prohrála v Sedmihorkách 0:5. Dorost tak skončil na šestém
místě.
Starší žáci: z pěti závěrečných zápasů čtyři vyhráli a až ten poslední prohráli. Ve Vesci Brod
vyhrál 2:0. Pak přišla doma výhra 9:5 proti Vratislavicím. Další body Brod odvezl z Frýdlantu
za výhru 2:0. Jablonecké Mšeno odjelo z Brodu s debaklem 9:0. A až poslední zápas sezóny
starším žákům nevyšel a prohráli v Habarticích 0:3. Celkově v soutěži skončili na druhém
místě, což je rozhodně úspěchem.
Mladší žáci: hráli po skončení základní části soutěže už jen tři zápasy ve ﬁnálové skupině.
Nejprve po boji doma zvítězili nad Smržovkou 4:2. Pak doma porazili 7:3 Rychnov
a v posledním zápase těsně prohráli na Pěnčíně 2:3. Celkově skončili mladší žáci na pěkném
druhém místě.
Přípravka ročník 2006: vyhrála 16. 5. turnaj v Lučanech za účasti 12 týmů. O týden
později se hrál turnaj v Tanvaldě, kde tento nejlepší tým železnobrodského klubu v sezóně
2014/2015 poprvé nedokázal turnaj vyhrát. Ve ﬁnále Brod prohrál s Hodkovicemi 3:4 a skončil
na druhém místě z 12 týmů. 30. 5. se ale brodská přípravka opět ujala vlády a vyhrála turnaj
v Hodkovicích za účasti 8 týmů. A v posledním turnaji na jabloneckém Baumitu za účasti
14 týmů ročník 2006 jen potvrdil svou dominanci a ve ﬁnále porazil ve stylovém ﬁnále Brod B
3:1. Chlapci tak prožili úžasnou jarní sezónu, kdy z deseti turnajů jich devět vyhráli.
Mladší přípravka 2007: hrála na stejných turnajích jako ročník 2006 a skončila následovně:
v Lučanech na 9. místě, v Tanvaldě na 11. místě, v Hodkovicích na 3. místě a v Jablonci na
senzačním 2. místě. Celkově v systému soutěže skončila přípravka ročník 2007 na pěkném
5. místě ze 14 týmů.
Pokračování v příštím čísle Zpravodaje.
Jaroslav Kletečka, předseda klubu
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SPORT
Česko se hýbe ve školách
Náš tým se účastnil 7. května 2015 Mistrovství České republiky v Mostě, kde obsadil krásné
deváté místo v kategorii 8–10 let.
Jana Boučková

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Informace pro rodiče o uzavření mateřských škol
Upozorňujeme rodiče, že mateřské školy v Železném Brodě:
Mateřská škola Železný Brod, Slunečná 327 včetně odloučených pracovišť, tj. 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. července do 21. srpna 2015 včetně.
Božena Měchurová, ﬁnanční odbor – odbor školství

Nabídka příměstských táborů v Železném Brodě – léto 2015
Stejně jako v minulých letech jste i letos mohli své děti v období letních prázdnin přihlásit
na příměstské tábory, které pořádají Dům dětí a mládeže Mozaika a železnobrodské
sportovní organizace. Bližší informace přímo u pořadatelů, kontakty na ně získáte
v Turistickém informačním centru Železný Brod.
Kurzy jsou plánované zpravidla jako celotýdenní a kapacita byla naplňována podle pořadí
odevzdaných přihlášek, po naplnění kapacity mohou být děti vedeny jako náhradníci
pro případ uvolnění místa z důvodu nemoci.

Božena Měchurová, ﬁnanční odbor – úsek školství
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Výstava SKLO a DESIGN / budova sklářské školy
Ve sklářské škole je pro veřejnost zpřístupněná velká prázdninová výstava, jejíž
koncept zahrnuje rozsáhlou prezentaci studentských prací – uměleckého skla
a produktového designu. Zájemci si mohou také zakoupit nový katalog, který obrazově
dokumentuje nejlepší tvůrčí počiny žáků za posledních pět let. Pro návštěvníky je
otevřeno až do konce prázdnin každý den mimo pondělí, od 9 do 17 hodin.
Výstava NEJEN SKLO / zámek Lomnice nad Popelkou
V rámci Léta na zámku 2015 je v zámku Lomnice nad Popelkou návštěvníkům zpřístupněná
výstava skla, která je ohlédnutím za tvůrčí činností zdejší sklářské školy u příležitosti
95. výročí od jejího založení. Reprezentativní výběr skleněných objektů, situovaný do
sklepních prostorů zámku, přibližuje návštěvníkům zajímavé umělecké artefakty i pestré
možnosti zpracování skla v technikách broušeného a malovaného skla, skleněné tavené
plastiky nebo hutně tvarovaného skla. Výstava je pro veřejnost otevřena 27. 6. – 30. 8. 2015,
út–pá 10–16 hodin, so 9–15 hodin, ne 13–16 hodin.
Výstava POHYB – VÝRAZ – EMOCE / Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou
Srdečně zveme všechny příznivce skla do jabloneckého muzea na tuto výstavu. Výběr
z největší veřejné sbírky železnobrodských skleněných ﬁgurek v souvislosti s historií
a současností ﬁgurálního užitkového, dekorativního a ateliérového českého skla od 18. století
po současnost. Produkci sklářské školy je věnovaná značná část expozice. Výstava je
zpřístupněná v rámci otevírací doby muzea. 22. května – 4. října 2015.
Talentové zkoušky – Design skla
Ředitelka školy vyhlašuje doplňující kolo talentových zkoušek na dvě neobsazená místa
v oboru Výtvarné zpracování skla a světelných objektů (Design skla). Zájemci o studium tohoto
oboru podávají přihlášky je do 17. srpna 2015. Ke studiu přijímáme také starší uchazeče, kteří
k přihlášce dokládají svůj životopis. Termín talentových zkoušek: 27. srpna 2015.
Přijímací řízení – Aplikovaná chemie
Dne 27. srpna 2015 se uskuteční 3. kolo přijímacích zkoušek do oboru Aplikovaná chemie.
Termín pro podání přihlášek je do 17. srpna 2015. Další informace: sekretariat@supss.cz,
tel.: 483 346 162, www.supss.cz.
Absolventský sraz
U příležitosti 95. výročí založení školy svolává vedení školy v sobotu 19. září 2015 sraz
pro všechny absolventy školy. Absolventský sraz se uskuteční třetí víkend v září, kdy se ve
městě konají městské slavnosti sklářského řemesla Skleněné městečko. Absolventi, kteří
se po letech vrátí do Železného Brodu, tak mají příležitost nejenom oživit vzpomínky z doby
svého studia, ale zároveň vidět přehlídku sklářských ﬁrem a jejich výrobků, nebo navštívit
doprovodné výstavy. Absolventský sraz se uskuteční ve školní tělocvičně od 12 hodin. Více
informací na www.supss.cz, v sekci 95. výročí.
MgA. Martin Hlubuček, zástupce školy
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Základní umělecká škola
Poděkování
Děkujeme všem příznivcům a především dětem a rodičům za uplynulý školní rok
a přejeme krásné dny prázdnin. Budeme se těšit na setkání v novém školním roce a již nyní
upozorňujeme širokou veřejnost, že stále přijímáme žáky do všech oborů.
Aktuální informace pro nový školní rok 2015/2016 – rozvrh hodin kolektivní výuky a přítomnost
pedagogů ve škole v prvním školním týdnu budou zveřejněny v zářijovém zpravodaji, na
školním webu a nástěnce školy. Školní rok začínáme 1. 9. 2015.
Vaše ZUŠ

Dům dětí a mládeže Mozaika
Nabídka zájmové činnosti na školní rok 2015/2016
SPORTOVNÍ: vodácký kroužek, volejbal (od deseti let), volejbalová přípravka (od 6 do
10 let), volejbal dorost, cvičení pro děti, horolezecký kroužek, taneční přípravka, orientální
tance pokročilí, orientální tance, moderní tance
VÝTVARNÉ: výtvarný kroužek, keramika, keramika pokročilí, točení na kruhu, paličkování,
sklářský kroužek, fotograﬁcký kroužek, kouzelné nitě, vnění, tvořivé ruce
PŘÍRODOVĚDNÉ: rybářský kroužek, přírodovědný kroužek, včelařský kroužek, jezdectví,
zahradnický kroužek
TECHNICKÉ: automodelářský, radioamatérský, modeláři
JAZYKOVÉ: angličtina, němčina, ruština
OSTATNÍ: vaření, šachový kroužek, dramatický kroužek, geocaching, trampská kytara
Předpoklad pro otevření kroužku je pět přihlášených zájemců. Začátek a konec zájmové
činnosti je říjen až květen. Přihlášky se přijímají do konce září. Do kroužků se můžete
hlásit od 26. 8. 2015 v DDM MOZAIKA nebo na ddm.zb@seznam.cz
Blíží se prázdniny, a tak se maminky s dětmi 9. června rozloučily společnou akcí s Klubkem. Vedoucí Jana pro ně připravila nejen hry a soutěže ale i občerstvení v podobě čerstvě
napečených sejkor. Všechny děti, které odcházejí po prázdninách do školek, dostaly malý
dárek a diplom za hezké hraní. Po prázdninách se těšíme na shledanou.
Nově MOZAIKA nabízí od září logopedická cvičení pro předškoláky s paní učitelkou
Vlastou Potěšilovou. Tato cvičení by měla pomoci dětem zvládnout správnou výslovnost.
Termín první schůzky bude upřesněn na vývěsce DDM.
Od nového školního roku je rozšířená nabídka jazykových kroužků pro děti i dospělé.
V letošním školním roce byl poprvé nabídnut kroužek jezdectví a během krátké doby byl
zcela zaplněn. Děti se učily jízdě na koni, teorii o chovu koní i jak správně o koně pečovat.
Těšíme se, že po prázdninách se opět u koní sejdeme a přivítáme i nové „koňáky“.
Eva Rydvalová, ředitelka
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Základní škola Školní
Atletický trojboj všestrannosti – okresní a krajské kolo
V pátek 12. června 2015 se v Jablonci nad Nisou uskutečnilo okresní kolo Atletického
trojboje všestrannosti 5. ročníku základních škol. Naše škola obdržela čtyři místa
s postupem do krajského kola. Nejúspěšnější byla první třída.
Dívky:
1. místo
Rozálie Řezáčová 1.A
Tato
žákyně
byla
zároveň
vyhlášena
za nejvyrovnanější trojbojařku prvních tříd
v okrese a obdržela speciální červenou medaili.
3. místo
Daniela Polcerová 1.A
Chlapci:
3. místo:
Bohdan Pachomov 1.A
4. místo:
Matyáš Podzimek 4.A
Tito žáci reprezentovali naši školu 17. června
2015 na stadioně Ludvíka Daňka v Turnově,
kde se konalo krajské kolo Atletického trojboje
všestrannosti s Adamem.
Přes velkou konkurenci vybojovala Rozálie Řezáčová 3. místo, Daniela Polcerová
a Bohdan Pachomov 5. místo a Matyáš Podzimek 14. místo. Děti se zde setkaly s českým
reprezentantem v desetiboji Adamem Sebastianem Helceletem, který je obdaroval svojí
fotograﬁí a podpisem a předal medaile těm nejlepším.
Děkujeme dětem za reprezentaci naší školy a přejeme krásné prázdniny plné
sportovních zážitků.
Milena Hlubučková, učitelka 1.A

ZAJÍMAVOSTI A PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
O založení Minimuzea betlémů
Téma betlému vychází z křesťanských legend a tradic. Ale já ho vnímám šířeji – jako
obecně lidský symbol: Táta, máma a malé dítě – vždyť to je podstata rodiny. Myslím,
že oslava Vánoc je už dnes obecně vnímána i jako svátek rodiny a její semknutosti.
To jsou hodnoty, které má smysl připomínat a oslavovat. Nejen o Vánocích, ale
napořád.
Pocházím ze sklářské rodiny. Moje maminka pracovala jako ﬁgurkářka. Skleněné betlémy
odmalička přirozeně patřily k našim rodinným Vánocům. Díky mamince jsem věděla
i o dalších rodinách, kde měli skleněné betlémy – a tak mě v roce 2009 napadlo skleněné
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ZAJÍMAVOSTI A PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
betlémy od různých ﬁgurkářů vypůjčit a udělat o Vánocích v Městské galerii v Železném
Brodě jejich výstavu. Přibližně od té doby jsem začala skleněné betlémy sbírat. Základem mé
sbírky byly tři starší betlémy od mé maminky, v současné době má sbírka čítá 45 exponátů.
Jak se mi sbírka postupně rozrůstala, přála jsem si, aby se její krásou mohli potěšit i jiní.
Své betlémy jsem začala vždy o Vánocích instalovat do oken svého bytu a do zahrádky.
Velmi mě těšilo, že je tam obdivovali sousedé i náhodní kolemjdoucí. Největší nadšení budily
však u rodin s dětmi a u dětí z mateřských školek. Napadlo mě, že je škoda mít tak krásné
exponáty vystaveny jen v prosinci a po zbytek roku jsou zabalené v krabicích ve skříni. Od
této myšlenky byl už jen krůček k nápadu jejich celoročního vystavení. Po třech měsících
příprav zahájilo Minimuzeum svou existenci 30. května 2015.
Nejvíce je vystaveno pochopitelně betlémů ﬁgurkových, má sbírka obsahuje ale i velký hutní
betlém, dále betlémy korálkové, betlémy na skle malované, betlémy z dutých trubic, betlémy
z rytého i z broušeného skla. Jejich technologická různorodost přidává sbírce na pestrosti a na
kráse, dá se pozorovat, jak tentýž motiv lze umělecky zpracovat různým způsobem. Protože
mi výrobci dalších pět betlémů zapůjčili, uvidí návštěvníci rovnou padesátku exponátů.
Centrálním exponátem je můj největší betlém z hutních ﬁgurek od Zdeňka Sochora. Protože
jsem velkým patriotem svého města, instalovala jsem jej do kulis Železného Brodu – do
prostředí historického brodského Malého rynku. Kulisy namaloval zdejší výtvarník Milan
Průša.
Do Minimuzea se vchází přes prodejnu s typicky brodskými sklářskými výrobky, například
mozaiky a šperky známé rodiny Olivových, dále skleněné květiny a ﬁgurky, ručně vinuté
perle (korálky) a šperky z nich, hutní ﬁgury a mnoho dalšího. V prodejně je i ukázkové
ﬁgurkářské pracoviště, kde bude příležitostně probíhat předvádění sklářské výroby. V jedné
místnosti Minimuzea je připravena kreativní korálková dílnička pro děti a tvořivé dospělé.
Návštěvníci si tu mohou navléknout vlastní náhrdelník, náramek či náušnice, zkrátka se
výtvarně realizovat.
Do Minimuzea jsem stanovila dobrovolné vstupné. Chci, aby dělalo radost všem, i těm méně
movitým. Každý ať dá podle toho, jak se mu zde líbilo a podle svých možností. Minimuzeum
bude mít během roku otevřeno od středy do soboty 11–16 hodin, o letních prázdninách od
pondělí do soboty od 10 do 17 hodin. Jinak je možné mi kdykoli zavolat na telefon 777 168 470
a já – budu-li moci – velmi ráda otevřu zájemcům i mimo běžnou otvírací dobu.
Alena Kortanová

Bližší informace:
w w w. m i n i m u z e u m . w i x . c o m /
betlemy
minimuzeum.b@seznam.cz
facebook
Minimuzeum skleněných betlémů
777 168 470
minimuzeum.b@seznam.cz
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Úspěchy JSDHO Železný Brod
V sobotu 30. května 2015 se uskutečnila ve Frýdlantu Krajská soutěž JSDHO Libereckého
kraje ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel. Soutěžní družstvo JSDHO
Železný Brod ve složení: Hazdra Roman, Hazdra Martin, Jegr Petr, Kovařík Radim se umístilo
na krásném 3. místě. Z hlediska vyprošťování a účinné zdravotní pomoci zachraňované osobě
je tým JSDHO Železný Brod na velmi dobré úrovni. Zásahová jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Železný Brod má v současné době 32 členů. V roce 2014 zasahovali hasiči
JSDHO Železný Brod celkem u 78 událostí. Úkolem členů zásahové jednotky není jen
pomoc při dopravních nehodách, ale především hašení požárů a provádění záchranných
prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Město Železný Brod je
také zřizovatelem jednotek obcí kategorie JPO V, jsou to JSDHO Bzí, JSDHO Těpeře,
JSDHO Jirkov, JSDHO Hrubá Horka, JSDHO Horská Kamenice. Finanční akceschopnost
jednotek je kryta z rozpočtu města Železný Brod. Členové jednotek vykonávají tuto činnost
v jednotce zcela zdarma, bez nároku na jakoukoliv ﬁnanční odměnu. Všem hasičům tímto
patří poděkování za jejich činnost, obětavost, ochotu a skvělou reprezentaci města Železný
Brod.
Mrkvičková Kateřina OVV – krizové řízení

MET opera program 2015/16
Dovolte mi pozvat vás na novou sezónu přenosů z Metropolitní opery New York.
3. října 2015 zahájíme operou G. Verdiho TRUBADUR, slavným dílem, plným nádherných
melodií, romantiky i dramatických zápletek, tak typických u Verdiho.
17. října 2015 máme opět Verdiho a jeho verzi Shakespearova OTELLA.
31. října 2015 přijde na řadu TANNHAUSER Richarda Wagnera, trochu lehčí kus tohoto
slavného skladatele.
21. listopadu 2015 bude uvedena málo hraná a velmi moderní opera Alana Berga LULU.
12. prosince 2015 jako vánoční dárek a oslava 10. výročí přenosu oper do kin uvidíme
a hlavně uslyšíme Mozartovu KOUZELNOU FLÉTNU.
16. ledna 2016 bude vzácný večer s nádhernými zpěvnými operami G. Bizeta LOVCI
PEREL. Doporučuji všem, kteří si libují v krásných melodiích a pěveckých výkonech.
30. ledna 2016 začíná večer s poslední Pucciniho operou TURANDOT o čínské princezně.
5. března 2016 bude na pořadu MANON LESCAUT, velmi slavná romantická opera.
2. dubna 2016 pak dohrajeme Pucciniho známou a milovanou operou o MADAM
BUTTERFLY.
16. dubna 2016 se pochlubí Donizettiho kusem ROBERTO DEVEREAUX s dějem z doby
Tudorovců v Anglii.
30. dubna 2016 bude dnem pro fandy oper R. Strausse. Jeho opera ELEKTRA je málokdy
hraným kusem vzhledem ke své obtížnosti v orchestru a zpěvu, jde o základní a vzrušující
dílo opery.
Těším se na setkání se známými, a doufám, že i dalšími milovníky opery,
Váš Jaroslav Kalfus
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GRATULUJEME
Vítání občánků
Vítání občánků proběhlo v obřadní síni Městského úřadu ve čtvrtek 11. června 2015.
Srdečně gratulujeme rodičům a jejich dětem a přejeme jim na cestě života hodně
štěstí, zdraví, lásky a vzájemného pochopení.
Rodiče:
Dítě:

Jan Louda a Daniela Loudová
Anna Loudová

Rodiče:
Dítě:

Lenka a Martin Koutovi
Helena Koutová

Rodiče:
Dítě:

Veronika a Filip Kameníkovi
Jakub Kameník

Rodiče:
Dítě:

Petra a Radek Kozderkovi
Tomáš Kozderka

Rodiče:
Dítě:

Marika Farbárová a René Časár
Eliška Časárová

Rodiče:
Dítě:

Michaela Janusová a Jiří Hampl
Viktorie Hamplová

Rodiče:
Dítě:

Marcela Koucká a Luboš Hlaváček
Michaela Hlaváčková

Rodiče:
Dítě:

Michaela a Zdeněk Kadaví
Soﬁe Kadavá

Rodiče:
Dítě:

Jana a Matěj Vaňkovi
Metoděj Vaněk

Rodiče:
Dítě:

Marie Hudská a Zdeněk Materka
Marie Materková

Rodiče:
Dítě:

Pavel a Gabriela Esselbachovi
Sebastian Esselbach

Rodiče:
Dítě:

Lucie Novotná
Šimon Novotný

Fotograﬁe: Alena Jirušová
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Životní jubilea
Pokud jste Vy nebo někdo z vašich blízkých oslavili životní jubileum a chcete být zveřejněni
v příštím čísle Zpravodaje v této kapitole, prosím zkontaktujte redakci telefonicky (483 333
948, 722 793 091), mailem (zpravodaj@zelbrod.cz) nebo se zastavte osobně v kanceláři
IKS u paní Ivy Chaloupkové.
Redakce

OSTATNÍ

Nové ambulance na Poliklinice
Psychiatrie
Od 1. června 2015 je provozu nová ambulance psychiatrie pod vedením atestované lékařky
MUDr. Kubánkové Jany v 6. patře Polikliniky. Pacienti se mohou objednávat na tel. čísle
Polikliniky 483 369 770
Ordinační hodiny po–st
7.30–14.00 hodin
pá
7.30–14.00 hodin
ORL
Od 1. května 2015 ordinuje vždy v úterý od 8 do 14 hodin na ORL nový lékař, MUDr. Robert
Toscani, dlouholetý primář ORL Nemocnice Jablonec nad Nisou a ve středu MUDr. Kučera
Zdeněk od 13 do 15.30 hodin.
Renáta Mánková

Poděkování AMK Železný Brod
Dne 16. května 2015 se uskutečnil již desátý ročník soutěže historických vozidel „Horním
Pojizeřím a Železnobrodskem“. Účastníků se sjelo 92 (22 moto + 70 aut), z toho cca
deset nesoutěžních, na trati o celkové délce 77 km je čekalo celkem sedm kontrolních
stanovišť a deset samokontrolních bodů, soutěž dokončilo 76 posádek. Pořadatelé – AMK
Železný Brod, ČZ Veterán Team a Přátelé historických strojů Železný Brod děkují touto
cestou všem sponzorům a partnerům – ArtGlass Pěnčín, SDH Jenišovice, ReproPrint Mráz
Praha, Město Železný Brod, sklářská výroba Libor Bursa, TFnet, Pelechovská sklárna,
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod a zejména potom ﬁrmě Detesk za
zajištění cen pro všechny zúčastněné a poskytnuté zázemí pro pořadatele. Dále děkujeme
SDH Železný Brod, za poskytnuté prostranství pro parkování a start vozidel, TJ Sokol
Huntířov za přípravu obědů a občerstvení v cíli. Také děkujeme všem, kdo nám pomáhali
s jednotlivými stanovišti PK a se zajištěním zdárného průběhu během celé akce.
Iva Bryknarová, předsedkyně AMK Železný Brod
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OSTATNÍ
Jeďte zdarma na dovolenou s Českým rozhlasem Sever!
Český rozhlas Sever vyhlásil prázdninovou soutěž s názvem Cestujeme se Severem. Princip
je jednoduchý – pokud budete kdekoliv na dovolené nebo výletu, vyfotografujte se tam
s logem Českého rozhlasu Sever a snímek pošlete na e-mail: cestujeme@sever.rozhlas.cz.
Vítěz vzejde z výsledků hlasování na webových stránkách Českého rozhlasu Sever.
Bližší informace na www.rozhlas.cz/liberec/portal/.
Tomáš Beneš, ČRO Sever Liberec

Děti na startu
Děkuji všem trenérům a cvičitelům za spolupráci ve školním roce 2014/2015 v projektu
Děti na startu, manželům Žídkovým, Janu Luﬁnkovi, Lence Skrbkové, Zdeňce Chmelíkové,
Jaroslavu Paldusovi, Štěpánce Cvrčkové, Janu Kopalovi, Zdeně Jakubičkové, Denise
Horákové. Těším se na další spolupráci ve školním roce 2015/2016.
Jana Boučková

Zájezd Liptovský Ján, Slovensko
Termín: 29. 8. – 5. 9. 2015
Ubytování: hotel ĎUMBIER
Stravování: polopenze, ráno bohatý švédský stůl, večer kompletní jídlo s polévkou
Ubytování: dvojlůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
Cena: kolem 6 000 Kč – upřesním podle kurzu eura
Program: Výlet od ústí Bolemovecké doliny, procházka do ústí Žiarské doliny, výlet Ráčkovu
dolinou k plesu, výlet Žiarskou dolinou na Žiarskou chatu, výlet do Polska – Zakopaného,
lanovkou na Kasprow Nerch a po hřebenu Červených vrchů k pohledu na pět polských
ples. Cena lanovky tam a zpět je 58 zlotých, výlet na Štrbské Pleso, dále na Lamské Pleso
– dle času Východná, eventuelně lanovkou na Solisko, výlet lanovkou na Chopok, směr na
Ďumbier. Zdatnější skupina půjde pěšky na zahrádky k elektrikářské chatě.
Správa hotelu dává dvě vstupenky na osobu do termálního bazénu se sírou v hotelu Máz.
Na konci obce je „jáma“ s bubláním léčivé vody – zdarma! Minerálka!
Přihlášky do konce července (ev. do 15. srpna) na tel. 731 932 003.
Zdraví a těší se na vás Hana Gromová

HÁDANKA
Správná odpověď na červnovou hádanku zní:
V Městské galerii vystavovali z umělecké skupiny Tvrdohlaví tito umělci: Petr Nikl, Stanislav
Diviš, František Skála a Michal Gabriel. Bohužel nemáme výherce, ani jedna z odpovědí
nebyla správná.
Letní hádanka: Z jaké původní rockové skupiny se zrodila kapela Krásná Práce, která
vystoupila i na Jarmarku?
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KŘÍŽOVKA
Od tohoto čísla vám pro kratochvíli vždy přineseme jednu křížovku s tématikou Železného
Brodu. Příjemné luštění přeje redakce.

Ulice nedaleko potoka Žernovníka nese jméno po řemeslnících, kteří se zabývali zpracováním
kůží (viz tajenka)
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Ceník inzerce
naleznete na
http://www.zeleznybrod.
cz/cz/aktualne/
zeleznobrodsky-zpravodaj/
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