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Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
prázdninové měsíce utekly velmi rychle. Doufáme, že jste si v rámci možností užili dovolené
a načerpali jste nové síly. Letošní vskutku tropické počasí přálo jak aktivnímu, tak pasivnímu
trávení volného času. Pro ty, co byli v práci, to však představovalo ztížení pracovních
podmínek. Dovolte nám tedy, abychom poděkovali pracovníkům Městského úřadu, že
i v těchto podmínkách udržovali chod úřadu bez problémů.
V září nastupují noví žáci, žačky, studenti a studentky do všech škol na území našeho města
– mateřských, základních, Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské a Střední školy
řemesel a služeb. Přejeme jim, aby načerpali nejen nové poznatky, ale poznali i kamarádský
duch školního kolektivu. Těm, kteří přicházejí za studiem do našeho města odjinud, aby
se jim v Železném Brodě líbilo a byli zde spokojeni. Chtěli bychom rovněž popřát novému
řediteli SUPŠS MgA Liboru Doležalovi hodně úspěchů v řízení školy včetně kvalitních
výsledků studentů v soutěžích, na přehlídkách a výstavách.
Bezesporu asi nejvýznamnější událostí měsíce září v našem městě je již 9. ročník festivalu
Skleněné městečko. Toto setkání všech, co mají něco společného se sklem nebo se alespoň
o sklo zajímají, bude letos umocněno oslavami a srazem absolventů u příležitosti 95. výročí
založení sklářské školy. Na Skleněné městečko přijede řada osobností a hostů. Během
festivalu bude podepsána partnerská smlouva mezi Železným Brodem a německým městem
Lauscha. O významu festivalu svědčí záštita od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstva průmyslu a obchodu a hejtmana Libereckého kraje. Letos se rovněž podařilo
získat nemalé dotace, které poskytly například Česko-německý fond budoucnosti, státní
agentura Czechtourism nebo Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou. V rámci
programu Skleněného městečka se uskuteční neobvyklý Festival skleněných nástrojů. Na
poslední chvíli se pak podařilo dojednat vystoupení zpěvačky Petry Janů, která má k našemu
regionu určitý vlastní vztah. Program bude bohatý, proto by byla škoda, kdybyste o víkendu
19.–20. září zůstali doma a festival nenavštívili. Již teď vám přejeme příjemné zážitky.
Ještě jedna věc by nás v září neměla minout. Pokud se nestane něco nepředvídaného
a vše půjde podle současného plánu, tak by koncem září mohla ﬁrma Firesta ﬁnišovat
s rekonstrukcí mostu. Zatím vše nasvědčuje tomu, že by se to mohlo podařit. Jistě se všichni
těšíme na onen okamžik, kdy se budeme moci projít nebo projet po novém mostě. Je nutno
poznamenat, že tato rekonstrukce vzbuzuje pozitivní pozornost i u jiných osob a organizací,
ať už kvůli práci zmíněné ﬁrmy nebo z hlediska dodržování termínů.
Přejme si tedy, aby září 2015 bylo v Železném Brodě symbolem jak bezproblémového
nástupu do školy, tak úspěchu a velké návštěvnosti Skleněného městečka a rovněž
dokončení kvalitně provedené rekonstrukce mostu.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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Návštěva ve Chvalíkovicích
Na pozvání kmotrovské obce Chvalíkovice u Opavy se 20. června 2015 zúčastnila
delegace ze Železného Brodu pod vedením místostarosty Mgr. Ivana Mališe oslav
570. výročí vzniku obce a 120. výročí založení hasičského sboru.
Při velmi milém a srdečném přivítání na Obecním úřadě ve Chvalíkovicích místostarosta
Mgr. Ivan Mališ předal starostovi Radimu Hlaváčovi dary k významnému výročí obce. Poté
jsme se všichni odebrali do kaple sv. Archanděla Michaela, kde byla při slavnostní mši
vysvěcena soška sv. Floriána, patrona hasičů. Soška bude umístěna ve zdejší zbrojnici.
V pestrém odpoledním programu nás především upoutala cvičení dětí Sboru dobrovolných
hasičů, ukázka hasičské techniky a funkční hasičská stříkačka z roku 1895. Program trval až
dlouho do noci a končil ohnivou show a Benátskou nocí.
V nedělním slavnostním průvodu pak stříkačka excelovala, vyzdobená a tažená párem koní.
Spolu s ní pochodovali hasiči ve slavnostních uniformách, hudba a většina obyvatel obce.
Následující slavnostní schůze v sokolovně se zúčastnila také naše delegace, rozšířená
o železnobrodské hasiče, kteří přijeli hasičským autem.
Po obědě pokračoval na hřišti další kulturní program. Naše delegace se však rozloučila
a popřála nejen hasičům, ale všem obyvatelům
Chvalíkovic mnoho zdaru a úspěchů v dalším budování
obce a v osobním životě.
Těšíme se na opětovné setkání v Železném Brodě na
Skleněném městečku a na společné oslavy 70. výročí
kmotrovství mezi Železným Brodem a Chvalíkovicemi
v roce 2016.
Eva Vozková

Nabídka pro podnikatele na území ORP Železný Brod
V rámci podpory zviditelnění podnikatelských subjektů na území našeho ORP Město
Železný Brod spolu se svými spádovými obcemi Držkov, Jílové u Držkova, Koberovy, Líšný,
Loužnice, Pěnčín, Radčice, Skuhrov, Vlastiboř a Zásada plánuje vytvoření databáze ﬁrem
a živnostníků na webových stránkách www.zeleznybrod.cz. Pokud byste měli zájem uveřejnit
údaje o Vaší ﬁrmě, živnosti, obchodu atd., zašlete je nejpozději do 31. 10. 2015 na e-mail:
sekretariat@zelbrod.cz. Do zprávy, prosím, uveďte následující údaje: název subjektu,
stručný popis hlavní činnosti, IČ, sídlo, telefon, e-mail, adresu webových stránek, příp. odkaz
na Facebook a souhlas s uveřejněním těchto údajů na webu Města Železný Brod. Nezáleží,
zda jste právnickou či fyzickou osobou, OSVČ nebo máte zaměstnance. Jedinou podmínkou
uveřejnění v databázi je, že sídlíte na území ORP Železný Brod. Budeme velmi rádi, pokud
se připojíte a zašlete nám své údaje.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Mgr. František Luﬁnka, starosta
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Usnesení Rady města Železný Brod ze 12. schůze
konané dne 22. 6. 2015
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program dnešní schůze rady města
schvaluje výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Telekomunikační
služby pro město Železný Brod a jeho organizace“
schvaluje uzavření rámcové smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací na období 1. 7. 2015 až 30. 6. 2017 se společností Vodafone
Czech Republic a. s., Nám. Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001
souhlasí s předložením nové zřizovací listiny Zastupitelstvu Města Železný Brod s úpravou
názvu Základní umělecká škola Železný Brod, příspěvková organizace a Středisko volného
času Mozaika Železný Brod, příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2016
povoluje v souladu s § 23 zák. č. 561/2004 Sb. výjimku z nejvyššího počtu dětí ve
třídách Mateřská škola Slunečná 327, Železný Brod, příspěvková organizace a v běžné
třídě Mateřská škola Stavbařů 832, Železný Brod, příspěvková organizace pro školní rok
2015/2016 dle předložených žádostí za předpokladu, že zvýšení počtu dětí není na újmu
kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
souhlasí s předložením návrhu Zastupitelstvu Města Železný Brod na vznik nové příspěvkové
organizace Mateřská škola Na Vápence 766, Železný Brod, příspěvková organizace –
předložení zřizovací listiny
schvaluje výmaz odloučeného vzdělávacího místa Mateřské školy Slunečná 327, Železný
Brod, příspěvková organizace, na adrese Železný Brod, Školní 700, a zároveň snížení
kapacity Mateřské školy Slunečná 327, Železný Brod, příspěvková organizace ze 145 dětí
na 130 dětí, vše s účinností od 1. 9. 2015.
schvaluje udělení odměny paní Ivetě Polejové za práci v Hospodářské komisi
odkládá žádost o pořízení služebního vozidla pro potřeby sociálně-právní ochrany dětí
a pěstounské péče odboru sociálních věcí
schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 233/15rm na zhotovení stavby „Obnova střešního
pláště a krovu objektu na p. č. 141 k. ú. Bzí u Železného Brodu“ se společností Technické
služby města Železný Brod s. r. o., Příkrá 140, 468 22 Železný Brod IČ: 27260887 se
zvýšením ceny o 27 097 Kč (32 787,37 Kč včetně 21% DPH) z důvodu změny řešení štítů,
bourání a zednických přípomocí při vlastní renovaci, dodatečného dřevěného obložení štítů
a provedení dodatečných ochranných nátěrů
schvaluje pronájem nebytového prostoru v č. p. 74 – v Horské Kamenici Kamenickému
spolku mládeže, zastoupenému Bc. Jarmilou Koňákovou, Mysliveckému sdružení Jirkovská
borovice, zastoupenému Petrem Josífkem a Sboru dobrovolných hasičů Horská Kamenice,
zastoupenému starostou Jaroslavem Kovářem, Dis dle nově předložené žádosti ze dne
16. 6. 2015 s doplněním textu: Společně budeme odpovídat za úklid, dodržování bezpečnosti
práce a hrazení energie v těchto prostorech
schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o zhotovení stavby se společností EVOSA spol. s r. o.
zastoupené jednatelem Michalem Šmejdou, se sídlem Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad
Mohelkou IČ: 18384501, zhotovitelem stavby „Dovybavení sběrného dvora v Železném
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Brodě“, kterým se prodlužuje termín realizace stavby do 13. 7. 2015 z důvodu pozdního
vyklizení stavby a změny projektu konstrukce vozovek v části areálu s neúnosným
podložím
schvaluje dodatek č. 1 k příkazní smlouvě pro inženýrskou činnost ve výstavbě č. 359/
14rm s příkazníkem Jakubem Valešem, se sídlem Sokolská 1172/45, 460 01 Liberec 1
IČ: 11420766, vykonávajícím činnost technického dozoru investora u akce „Dovybavení
sběrného dvora v Železném Brodě“, kterým se prodlužuje termín vykonávaných činností do
23. 8. 2015
schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 100/15rm se zhotovitelem Ing. arch. Vladimírou
Jínovou, se sídlem č. p. 321, 512 02 Košťálov, IČ: 11085631, kterým se prodlužuje termín
odevzdání dokumentace provádění stavby rekonstrukce vyhlídkových míst do 30. 11. 2015
schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy č. 12120683 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí ČR. Předmětem
dodatku je posun termínu předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce a pověřuje
starostu města podpisem dodatku smlouvy.
schvaluje zadání zpracování územní studie Těpeřská stráň Ing. arch. Michaele Dejdarové
IČ: 71407014
schvaluje Smlouvu o dílo s Ing. arch. Michaelou Dejdarovou, Tři Dvory 273, 280 02 Kolín
IČ: 71407014 na zpracování územní studie Těpeřská stráň za cenu 34 000 Kč
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Ondřejem Zummerem, Husova 591, 511 01 Turnov
IČ: 47481099 za cenu 324 040,00 Kč (uchazeč není plátce DPH). Předmětem smlouvy o dílo
je zpracování projektové dokumentace Městské knihovny v Železném Brodě na Jiráskově
nábřeží.
bere na vědomí zápis ze 4. jednání Hospodářské komise dne 27. 5. 2015
schvaluje Ceník pronájmu prostor Sportovního centra, přízemí čp. 500 – Masarykova ulice,
Železný Brod
bere na vědomí zápis z jednání Komise pro vzhled města z 25. 5. 2015
schvaluje bezplatné poskytnutí 18 ks vstupenek na městské koupaliště TJ Sokolu Těpeře pro
použití jako věcné ceny dětským účastníkům závodu horských kol – Maratón a půlmaratón
2015
schvaluje pronájem prostoru k podnikání v budově s čp. 500 – ul. Masarykova (sokolovna),
která je součástí pozemku pč. 785 v k. ú. Železný Brod za účelem pořádání prodejních akcí
pro veřejnost, pro 2. pololetí roku 2015, ﬁrmě S-textil s. r. o., Budyšínská 381/26, Praha 8,
IČ: 27645657, výše nájemného je stanovena na 500 Kč za hodinu (osvobozeno od DPH)
schvaluje uzavření Smlouvy o pronájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi Městem
Železný Brod a ﬁrmou S-textil s. r. o., Budyšínská 381/26, Praha 8, IČ: 27645657
schvaluje pronájem prostor k podnikání společnosti Ambulance Vavřichová s. r. o. v objektu
čp. 331 v Příčné ulici v Železném Brodě
bere na vědomí zprávu bytové komise z výběrového řízení na obsazení nabízených
městských bytů dne 12. 6. 2015
schvaluje přidělení bytu č. 17 o velikosti 1+1, Jiráskovo nábřeží 717 Železný Brod, panu
F. Š., trvale bytem Železný Brod, nájemné je stanoveno na 71,50 Kč/m². Náhradníkem je
paní V. Š., Železný Brod s výší nájmu 66,20 Kč/m².
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schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 1+1, Na Vápence 770, Železný Brod, panu A. C.,
trvale bytem Jablonec nad Nisou, nájemné je stanoveno na 58 Kč/m². Náhradníkem je pan
J. Š., Semily s výší nájmu 56 Kč/m².
schvaluje přidělení bytu č. 405 o velikosti 2+1, Stavbařů 728, Železný Brod, paní I. W.,
trvale bytem Železný Brod, nájemné je stanoveno na 48 Kč/m²
schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 2+1, Vaněčkova 302, Železný Brod, paní H. Ch.,
trvale bytem Železný Brod, nájemné je stanoveno na 50 Kč/m²
schvaluje přidělení bytu č. 23 v DPS Železný Brod manželům L. S. a J. S., oba trvale bytem
Těpeře, Železný Brod
neschvaluje výměnu bytu čp. 388 v ulici Stavbařů, Železný Brod
schvaluje zřízení náhradního bydlení pro M. Č. v objektu čp. 390/1 v ulici Stavbařů,
Železný Brod na zkušební dobu tří měsíců s podmínkou řádného placení nájemného ve výši
48 Kč/m² a hrazení dluhu z minulého nájemného dle splátkového kalendáře ve výši minimálně
1 000 Kč měsíčně
schvaluje čerpání ﬁnančních prostředků z rezervního fondu ve výši 330 000 Kč Základní
škole Pelechovská 800, Železný Brod, příspěvková organizace na úhradu šatních skříněk
schvaluje Směrnici o zásadách a postupech pro zadávání zakázek a veřejných zakázek
v upraveném znění se zapracovanými připomínkami s účinností od 1. 7. 2015
schvaluje výjimku Obecně závazné vyhlášky města Železného Brodu č. 1/2013 o úpravě
doby nočního klidu a souhlasí s nočním klidem od 24 hodin v noci z 25. 7. do 6 hodin
26. 7. 2015 pro oslavy 130 let SDH Jirkov
schvaluje výsledek výběrového řízení na dodávku kompostérů v rámci projektu „Kompostéry
pro biologicky rozložitelný odpad“ s nejvýhodnější nabídkou uchazeče JRK BioWaste
Management s. r. o., na Zámecké 1518/9, Praha 4 IČ: 24863460
schvaluje vyloučení nabídky uchazeče LIMES Litomyšl s. r. o., Němčice 160, Litomyšl
IČ: 15035140 z důvodu nesplnění technických podmínek zakázky
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s uchazečem JRK BioWaste Management s. r. o., na
Zámecké 1518/9, Praha 4 IČ: 24863460 za cenu 1 274 735 Kč (včetně DPH) za 300 ks
kompostérů pro Město Železný Brod a sousední obce v rámci obce s rozšířenou působností
(ORP) Železný Brod.
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 48 500 Kč Římskokatolické farnosti děkanství Bzí,
IČ: 60252481 na restaurování lustru do kostela Nejsvětější trojice ve Bzí
schvaluje uzavření předložení veřejnoprávní smlouvy
souhlasí s bezplatným zapůjčením velkého podia včetně postavení a velkého stanu
k sokolovně v Těpeřích na akci ROCKFEST dne 27. 6. 2015
nesouhlasí s uvolněním strážníka městské policie a auta městské policie na zajišťování
bezpečnosti na sportovní akci závodu horských kol – Maratón a půlmaratón 2015 dne
4. 7. 2015 v Těpeřích
souhlasí s likvidací vozidla Škoda Felicia SPZ SMH 47–20
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Usnesení Rady města Železný Brod z 13. mimořádné schůze
konané dne 24. 7. 2015
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program dnešní schůze rady města
schvaluje odvolání Ing. Daniela Macha z pozice vedoucího odboru územního plánování
a regionálního rozvoje k termínu 31. 7. 2015
schvaluje pověření Mgr. Martina Řeháka vedením odboru územního plánování a regionálního
rozvoje od 1. 8. 2015
souhlasí s převodem ﬁnančních prostředků z rezervního fondu do investičního ve výši
132 901,31 Kč v Mateřské škole Železný Brod, Slunečná 327
povoluje čerpání ﬁnančních prostředků ve výši 5 000 Kč z fondu odměn Základní školy
Železný Brod, Pelechovská 800 za účelem vyplacení odměny za přípravu a realizaci
Pelechovských her
souhlasí s umístěním, instalací a provozem telekomunikačního zařízení od dodavatele
Coprosys-LVI s. r. o., se sídlem Hanychovská 169/43, 460 10 Liberec 10, IČ: 27304230
v budově Základní školy Železný Brod, Pelechovská 800
schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu
budoucnosti – Česko-německý fond budoucnosti, nadační fond, Železná 24, 110 00 Praha 1,
IČ: 67776841
schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o dílo č. 289/15rm ze dne 4. 6. 2015
schválené na straně objednatele usnesením Rady Města Železný Brod č. 289/15rm ze dne
1. 6. 2015 z důvodu chyby v projektu a nemožnosti realizace stavby za nabídnutou cenu
schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele služby „MŠ Stavbařů Železný Brod –
výměna radiátorů – opakovaná“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s uchazečem Oskarem
Schovánkem, Jílové u Držkova 109, 468 22 Jílové u Držkova IČ: 49885878 za konečnou
cenu dodávky 244 190 Kč bez DPH
bere na vědomí informaci o zadání stavby „Rekonstrukce sociálního zařízení
ZŠ Pelechovská, Železný Brod“ společnosti EsselBau s. r. o., Chlístov 56, Železný Brod
IČ: 03641279 za 162 682,15 Kč (bez DPH)
ruší výběrové řízení na dodavatele akce „MŠ Slunečná Železný Brod – rekonstrukce kotelny
a ohřevu TUV a výměna radiátorů“ a ukládá odboru ÚP a RR zajištění realizace stavby
v červenci a srpnu 2016
ruší výběrové řízení na dodavatele akce „Přírodní zahrada při MŠ Na Vápence v Železném
Brodě“ z důvodu obdržení pouze jedné nabídky a ukládá odboru územního plánování
a regionálního rozvoje urychleně opakovat výběrové řízení za podmínky realizace zahrady
v roce 2015
schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Železný Brod – Regenerace
sídliště Jiráskovo nábřeží, III. etapa“ a schvaluje Smlouvu o realizaci stavby „Železný Brod
– Regenerace sídliště Jiráskovo nábřeží, III. etapa“ se společností Technické služby města
Železný Brod s. r. o., Příkrá 140, 468 22 Železný Brod IČ: 27260887 za 945 587,70 Kč (cena
včetně DPH)
schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy č. 14167013 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
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životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí ČR. Předmětem
dodatku je posun termínu předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce „Zateplení
sportovní haly v Železném Brodě“ a pověřuje starostu města podpisem dodatku smlouvy
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s uchazečem Manax s. r. o., Pod Bořím 480,
763 15 Zlín IČ: 26931494, kterým se navyšuje cena díla o 18 275,15 Kč bez DPH
bere na vědomí informaci o veřejné zakázce na dodávku menšího nákladního vozidla typu
Multicar M31 C s kontejnerovou nástavbou a kontejnerů na svoz bioodpadu v rámci projektu
Zefektivnění manipulace a svozu bioodpadu
schvaluje pořízení nového služebního vozidla pro potřeby sociálně-právní ochrany dětí
a pěstounské péče odboru sociálních věcí formou operativního leasingu ŠkoFin v rámci
programu Škoda bez starostí
souhlasí s provedeným výběrovým řízením a uzavřením Smlouvy o dílo ev. č. objednatele
092015 s ﬁrmou ISTA Česká republika s. r. o., Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5 na akci:
„Dodání a montáž měřičů tepla a vodoměrů na TUV a SV s radiovým odečtem – Železný
Brod“ za celkovou cenu 1 321 209 Kč bez DPH a 1 519 390 Kč s 15% DPH
bere na vědomí zápis z jednání redakční rady Železnobrodského zpravodaje ze dne
17. 6. 2015
revokuje usnesení č. 292/14rm ze dne 25. 6. 2014: zřízení věcného břemene
na částech pozemků pč. 3278, 512/1, 547/2, 553, 495/5, 1518/5, 495/4, vše
v k. ú. Železný Brod ve prospěch ﬁrmy RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, Ústí nad
Labem 40117, IČ: 272395567, DIČ: CZ27295567 ve smyslu:
1) práva zřídit a provozovat na budoucím služebném pozemku plynárenské zařízení
2) práva vstupovat a vjíždět na budoucí služebný pozemek v souvislosti se zřizováním,
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení
revokuje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se
zřízením stavby s RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem IČ: 27295567 na
stavbu „Reko MS Železný Brod – Svahová“ a Městem Železný Brod na částech pozemků
pč. 3278, 512/1, 547/2, 553, 495/5, 1518/5, 495/4, vše v k. ú. Železný Brod
a schvaluje
1) zřízení věcného břemene na části ppč. 495/4, 495/5, 512/1, 547/2, 553, 1518/5, 3278 vše
v k. ú. Železný Brod pro RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 94, Ústí nad Labem IČ 27295567 ve
smyslu:
a) práva zřídit a provozovat na budoucím služebném pozemku plynárenské zařízení,
b) práva vstupovat a vjíždět na budoucí služebný pozemek v souvislosti se zřizováním,
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení
za cenu dle schváleného ceníku za jednorázovou úhradu pro zřízení věcného břemene
v pozemcích v majetku Města Železný Brod, platného k uzavření smlouvy – viz příloha
2) uzavření Smlouvy o smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Městem Železný Brod,
náměstí 3. května 1, Železný Brod a RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 94, Ústí nad Labem
IČ: 27295567 na stavbu „Reko MS Železný Brod – Svahová“ na částech pozemků pč. 3278,
512/1, 547/2, 553, 495/5, 1518/5, 495/4, vše v k. ú. Železný Brod
schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na částech pozemků pč. 472/5, 3270/1,
3313, vše v k. ú. Železný Brod pro přeložku NTL plynovodu v rámci realizace stavby Terminál
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Železný Brod – 1. etapa s RWE GasNet s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
IČ: 27295567 a RWE Distribuční služby s. r. o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno a Městem
Železný Brod, náměstí 3. května 1, Železný Brod, IČ: 00262633
schvaluje
1) zřízení věcného břemene na části ppč. 1855 v k. ú. Železný Brod pro ČEZ Distribuce, a. s.,
se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035,
DIČ: CZ24729035 ve smyslu: umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu
obnovu a výměnu Součásti distribuční soustavy za cenu 200 Kč + sazba DPH
2) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu mezi Městem Železný Brod a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín
IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035
schvaluje přidělení bytu č. 44 v DPS Železný Brod, nábřeží Obránců Míru 834, 468 22
Železný Brod paní J. R., trvale bytem Sekerkovy Loučky z naléhavých sociálních důvodů
bere na vědomí žádost pana Z. M., Železný Brod o vrácení kauce na byt a ukládá Bytovému
podniku vyplatit 2/3 složené jistoty na byt č. 18, Vaněčkova 407, Železný Brod v souladu
s dodatkem č. 1 ke Směrnici města Železného Brodu pro přidělování a pronajímání bytů ve
vlastnictví města

Z odboru životního prostředí
Recyklace elektrospotřebičů ve městě
Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik
let vyplácí. Naše město obdrželo certiﬁkát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí
a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou
mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti Asekol můžeme nyní
přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme
snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí
ze studií neziskové společnosti Asekol, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci
vytříděných elektrozařízení.
Z Certiﬁkátu environmentálního vyúčtování společnosti Asekol vyplývá, že občané našeho
města v loňském roce vytřídili 451 televizí, 165 monitorů a 3 696,52 kg drobných spotřebičů.
Tím jsme uspořili 183,36 MWh elektřiny, 8 171,57 litrů ropy, 824,53 m3 vody a 7,78 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 41,61 tun CO2 ekv.,
a produkci nebezpečných odpadů o 161,88 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na čtyři
roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska,
jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání
deseti vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po
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dobu necelých pěti let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního
prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů
a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku ﬁnální
recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci
byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba
energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro
zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
Podklady dodala Asekol a. s., autorizovaná společnost zajišťující zpětný odběr tzv. elektra
pro zábavu.
Miloš Pala, vedoucí

INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO ŽB
Výsledky fotosoutěže Brody v Brodě
Ve čtvrtek 13. srpna zasedla v Havlíčkově Brodě odborná soutěžní porota fotosoutěže
„Brody v Brodě“, jejímž předsedou byl fotograf Josef Čáslava z Kolína. Za Železný Brod
byl v porotě Mgr. Ivan Mališ. Celkem se vybíralo z 553 fotograﬁí, Havlíčkův Brod soutěžil
s 215 fotograﬁemi, Železný Brod se 176, Český Brod s 22, Uherský Brod se 114 a Vyšší Brod
s 26 fotograﬁemi. Velké poděkování všem, kteří se zapojili! I když Železný Brod letos bohužel
úspěchy neslavil. Jediným oceněným ze Železného Brodu byl talentovaný Radek Votoček.
V kategorii „Soutěžící do 20 let“ se umístil na 3. místě s fotograﬁí Ranní stínohra. Gratulujeme.
Každý člen soutěžní poroty vybíral také nejlepší fotograﬁi svého města. Mgr. Ivan Mališ se
rozhodl pro fotograﬁi Lenky Klimentové s názvem Sbohem 2. Kompletní výsledky naleznete na
www.fotobrody.cz.

Plánované výstavy v roce 2016
V červnu 2015 schválila kulturně-společenská komise plán výstav na rok 2016. K šesti dnes
již pravidelným výstavám (Skleněné betlémy, Brody v Brodě, Salon, výstava vítěze minulého
ročníku výstavy Salon, výstava jednoho z členů výtvarné skupiny Tvrdohlaví, výstava
prací dětí z DDM Mozaika nebo ZUŠ Železný Brod, podzimní výstava Městského muzea
v Železném Brodě) přibylo v roce 2016 dalších sedm výstav. Jejich seznam naleznete na
www.zeleznybrod.cz.
Iva Chaloupková, vedoucí IKS
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Speciální čtvrteční nabídka i v září
Letní turistická nabídka „Prázdninový
čtvrtek“ v Železném Brodě v rámci
„Prázdninové
nabídky
Českého
ráje“ slavila úspěch. Velký podíl
na tom mělo otevření zvonice,
do které se jen tak nepodíváte
a zasvěcené průvodní slovo pana
Vladimíra Hlubůčka. Po dohodě se
všemi zapojenými subjekty jsme se
rozhodli pro prodloužení projektu do
konce září.

Skleněné městečko pohledem pořadatelů
Třetí víkend v září nás čeká tradičně velká městská slavnost Skleněné městečko, jehož
popularita za poslední roky významně vzrostla. Zde vám v tematickém přehledu podle
jednotlivých pořadatelů přiblížíme obsah 9. ročníku. Chronologický přehled naleznete ve
vloženém kulturním přehledu.

Pořadatel Informační a kulturní středisko Železný Brod
Kulturní program na Malém náměstí
Program na Malém náměstí začíná po desáté hodině, po slavnostním zahájení Skleněného
městečka. Otevře jej tradičně naše Broďanka společně s dechovou hudbou z polské
partnerské obce Olszyna.
Největšími
„tahouny“
programu by mělo být
vystoupení Petry Janů,
energií nabitý koncert
skupiny Medvěd 009,
která letos slaví dvacet let
existence a charizmatický
Pavel Novák jr., kterého
mnozí znají od nás
z představení určených
dětem. Tentokrát pobaví
nejenom
děti,
ale
i dospělé posluchače.
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Festival skleněných nástrojů
Vystoupení českých a německých
hráčů
na
skleněné
nástroje
proběhne v KC Kino Železný Brod
od 14 hodin. Hrát se bude na
skleněné ﬂétny, skleněné didgeridoo
či skleněnou harfu. Vystoupení by
měla být dělená do bloků tak, aby
návštěvníci měli možnost přicházet
a odcházet mezi jednotlivými
celky. Festival se koná s ﬁnanční
podporou Česko-německého fondu
budoucnosti.

Jochen Sommer

Soutěž 9. ročníku Skleněného městečka
Soutěž, které se automaticky účastní všechny prezentující se sklářské ﬁrmy, v loňském roce
proběhla poprvé. V pětičlenné hodnotící porotě budou zástupci Města Železný Brod, Okresní
hospodářské komory v Jablonci nad Nisou, Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Železný
Brod a šéfredaktorka Jabloneckého deníku. Soutěž vyhlašuje Město Železný Brod a OHK
v Jablonci nad Nisou. Soutěží se ve třech kategoriích Inovativní produkt | Nejlepší expozice
| Řemeslo na živo; udělena budou také tři mimořádná ocenění: Cena Města Železný Brod,
Cena OHK v Jablonci nad Nisou a Cena SUPŠS Železný Brod. Slavnostní vyhlášení výsledků
proběhne v neděli 20. 9. v poledne. Ceny letos zhotoví brodská ﬁrma Glasstech Železný Brod.
Slavnostní podpis partnerské smlouvy Železný Brod–Lauscha
Slavnostní podpisový akt se odehraje během Festivalu skleněných nástrojů v KC Kino Železný Brod od
15 hodin. Následovat bude krátká prezentace o našem novém partnerském, rovněž sklářském městě.
Stánkový prodej
Informační a kulturní centrum Železný Brod organizuje stánkový prodej a předvádění
řemesel na Malém náměstí, Jirchářské ulici a v ulici Husově (kvůli obousměrnému provozu
letos pouze na parkovišti). Prezentovat se budou tyto sklářské ﬁrmy:
Skleněná bižuterie, Plavy – Preciosa Traditional Czech beads, Zásada – Matubo BeadsMatura beads s. r. o., Bratříkov – Hana Jarešová – skleněné ﬁgurky, Huntířov nad Jizerou
– Drahomíra Krupková – Yani, Zásada – Hela – Glass Helena Linková, Železný Brod –
Detesk s. r. o., Železný Brod – Atelier Vetengl, Dolní Bělá – Estrella Es-Press spol. s r. o.,
Těpeře – JM Koral, s. r. o., Bratříkov – Ing. Alena Morávková – skleněné předměty, Jablonec
nad Nisou – Ladislav Oliva – Sklářské studio, Železný Brod – Sobotka – Figurky, Těpeře
– Atlas Bijoux Zásada – Glass beads, s. r. o., Železný Brod – Šavrdová Jana – skleněné
ﬁgurky, Železný Brod – ZK Vitráže, ateliér Kolovraty – A. Dolejšová Tifani dekorace, Kladno
– Art-Tiffany Marie Hájková, Orlické Záhoří – Beauty From Jana, Turnov – Lada Prouzová
Květiny a ozdoby do vlasů z korálků, Lovčice – Vega Jewellery, Jablonec nad Nisou – Vitráže
a šperky Doležalová, Příbram – Vl. Jehlička – Výroba foukaného a hutního skla, Nový Bor
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Pořadatel Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Absolventský sraz
U příležitosti 95. výročí založení sklářské školy svolává vedení školy na 19. září 2015
všechny absolventy. Slavnostní zahájení se uskuteční v sobotu 19. září 2015, od
12 hodin ve školní v tělocvičně. Akreditace účastníků (kontrola evidence absolventů
a seznamů ročníků) probíhá již od 10.30 hodin. V areálu školy bude připraven prostor pro
setkávání absolventů, živá hudba a bohaté občerstvení až do 24 hodin.
Tvůrčí sklářské dílny pro veřejnost
V sobotu a v neděli 19.–20. 9. 2015 (10–17 hodin, v sobotu do 16 hodin) budou zpřístupněny
dílny sklářské školy. Studenti a učitelé pro veřejnost připravili „tvůrčí sklářské dílny“. Příležitost
tak mají ti, kdož si chtějí ověřit svou kreativitu v oborech malovaného skla, skleněných
ﬁgurek, rytého a broušeného skla nebo skleněné bižuterie. Obor Produktový design umožní
zájemcům nahlédnout do svého ateliéru s 3D tiskárnou nebo si vytvořit vlastní graﬁku. Ve
školní sklářské huti bude možné vyzkoušet foukání horkého skla.
Sklářský veletrh 2015
Sklářská škola opět hostí výrobce a prodejce skla! Ve výstavních prostorách a přilehlých
chodbách se budou prezentovat desítky sklářských ﬁrem, které zde představí pestré
spektrum výrobků a technologií. Zahájení Sklářského veletrhu se uskuteční v sobotu 19. září
2015, od 10.30 hodin. Akce se koná pod záštitou Okresní hospodářské komory v Jablonci
nad Nisou. Sklářské ﬁrmy, které se prezentují: Detesk, s. r. o. – technické a dekorativní sklo
/ Burianová M., Plívová E. – skleněné ﬁgurky / Sklo Šafránek – ryté sklo / Šavrdová Jana
– skleněné ﬁgurky a kytky / Sobotka K. – foukané skleněné ﬁgurky / Studio Lhotský – tavené
a lehané sklo / Bursa Libor – ruční sklářská výroba / Pejchová Lucie – ryté sklo / Jarešová H.
– skleněné ﬁgurky / Glass Tech – 2D a 3D laserovaní ve skle / Glass Axiss – vánoční
ozdoby / Klamt Petr – výroba a prodej skleněných perlí / Sochor Zdeněk – hutnické ﬁgurky
/ Konopková K. – rokajlové výrobky / Liglass, a. s. – šperky z vinutých perlí / Glass Beads,
s. r. o. – skleněné perle / Skleněná bižuterie a.s. – Beadworld / DT Glass, s. r. o. – foukané
dekorativní sklo / Preciosa Ornela a. s. / Atelier Vesoluš – rytí a pískování skla.
Sklářské sympozium Letní sklářská dílna 2015
V Železném Brodě se uskuteční již 4. ročník sklářského sympozia – tvůrčího setkání
výtvarníků a mistrů sklářského řemesla. Projekt Letní sklářská dílna 2015 nabízí návštěvníkům
9. ročníku městských slavností příležitost pro setkání se současným sklem. Tato akce se
koná s mezinárodní účastí (sklářští výtvarníci z Polska a Německa). Vernisáž výsledků Letní
sklářské dílny se uskuteční ve sklářské škole v sobotu 19. září 2015 od 11 hodin. Vzorování
ve školní sklářské huti je pro veřejnost přístupné 14.–15. září 2015 od 8 do 13 hodin.
Výsledky sympozia budou prezentovány ve sklářské škole, slavnostní zahájení 19. září 2015,
v 11 hodin. Akce letní sklářská dílna 2015 se koná s ﬁnanční podporou Česko-německého
fondu budoucnosti.
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INFORMAČNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO ŽB
Pořadatel Občanská beseda Železný Brod
Výstava Studio Lhotský a hosté
Zajímavá výstava současného skla
čeká na návštěvníky v industriálním
prostoru „Kotelna“ společnosti Akcent
Bohemia, a. s. Studio Lhotský ve
spolupráci s Občanskou besedou
Železný Brod přizvali k této výstavě
bezmála dvacet umělců, kteří s tímto
studiem spolupracují. Instalace výstavy
využívá vizuální atraktivity unikátního
Z interiéru „Kotelny“
prostoru a jeho speciﬁckého osvětlení.
Umělecké artefakty od různých autorů uvedou diváky do sklem ozvláštněného a perfektně
zrekonstruovaného, minimalisticky pojatého prostoru. Výstava je určena nejširší veřejnosti –
laickým obdivovatelům skla a milovníkům soudobé architektury, tak odborníkům a zkušeným
znalcům současné sklářské scény. Umělecké plastiky a objekty se poprvé ocitají v těsném
sousedství dalšího významného galerijního prostoru výtvarníků Jaroslavy Brychtové
a Stanislava Libenského. Výstava bude slavnostně zahájena 19. září v 17 hodin a přístupná
bude o víkendech až do 30. září 2015.

Pecha Kucha Night, Vol. 14 / SKLO
Oslavte s námi třetí rok trvání tohoto projektu!!! Tento nezvykle pojatý společenský
večer má velké množství svých fanoušků – je to právě publikum, které spoluvytváří
nezaměnitelnou atmosféru a prostor pro výměnu zkušeností a setkání zajímavých
osobností. Každý prezentující má k dispozici pouze 20 obrázků a maximálně 20 vteřin,
během kterých je může komentovat. V předvečer zahájení 9. ročníku Skleněného městečka
– v pátek 18. září 2015 – bude tématem prezentací „sklo“. Návštěvníci se mohou těšit
na prezentace sklářských výtvarníků a designérů, jejichž tvorba je známá v tuzemsku
i zahraničí, připomenuty budou významné osobnosti a představí se také instituce a projekty,
bez kterých by české sklářství nebylo tak výjimečné. Zajistěte si včas vstupenky na tuto
divácky atraktivní akci, nabitou informacemi a improvizací! Pátek 18. 9. v KC Kino.

Bleší trh se sklem + promítání dokumentů o skle
Bleší trh se sklem představuje speciálně zaměřený trh. V sobotu 19. září 2015,
10–14 hodin – v industriálním objektu zvaném „Šroubárna“ (Štefánikova ulice). Prodej skla
bude rozšířený o projekci pozoruhodných dokumentů o skle v jeho nejrůznějších podobách.
Bleší trh i tentokrát ožije díky zapomenutým kouskům z místních sklepů a půd, kterých se
občané rozhodli zbavit… a také díky celodennímu občerstvení. Sklářský bleší trh je příležitost
skleněné kousky prodat, koupit nebo směnit, příležitost, jak strávit příjemný čas! Zájemci
o prodej se mohou obrátit na pořadatele, který jim poskytne další podmínky a informace:
Mirka Bartoňová, email: b-trh@seznam.cz. Pořádá: Občanské sdružení Občanská beseda.
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Pořadatel Městské muzeum v Železném Brodě
Městské muzeum připravuje tradičně podzimní výstavu v Městské galerii Vlastimila Rady,
tentokrát to je výstava „ALOIS METELÁK“. V rámci Skleněného městečka je volně přístupná
v sobotu a v neděli od 10 do 17 hodin. V rámci Dnů Evropského dědictví je volný i vstup do
sklářské i národopisné expozice muzea od 9 do 17 hodin. V sobotu 19. září proběhne také
komentovaná prohlídka sklářské expozice od 14 hodin. Od září rovněž probíhá vzpomínková
výstava na sochaře a rytce Ladislava Přenosila.

Další pořadatelé
Organizace a koordinace akcí v rámci Skleněného městečka je velmi náročná. Spolupořadateli
akce jsou samozřejmě všechny sklářské ﬁrmy, které se do slavností zapojují, protože to
celé je především o nich. Zmínit bychom měli ty, které otevírají i své „kamenné“ prodejny
a provozovny v místě jako Detesk, Lampglas, DT Glass, Minimuzeum skleněných betlémů.
Iva Chaloupková, vedoucí IKS

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ŽB
Otevírací doba v září
po–pá: 9–12 a 12.30–17 hodin, so–ne: 9–13 hodin
O víkendu 19.–20. 9. bude zavřeno informační centrum v prostorách radnice, po oba
dny od 9 do 17 hodin bude v rámci akce Skleněné městečko zajištěn provoz venkovního
stánku na Malém náměstí.
V pondělí 28. září (státní svátek Den české státnosti) bude otevřeno od 9 do 13 hodin.
Upozorňujeme, že od 1. října dojde ke změně pracovní doby a to následovně: po–pá 9–12
a 12.30–16 hodin, so 9–13 hodin.

Aktuální předprodej vstupenek
12. 9. od 19 hodin komedie Na útěku (předprodej od 1. 7. 2015)
17. 10. od 19 hodin koncert skupiny Inﬂagranti (předprodej od 1. 9. 2015)
18. 10. od 19 hodin společenský večer Pecha Kucha Night (předprodej od 5. 9. 2015)

Met opera Kino Jitřenka Semily
Spolupráce s Kinem Jitřenka Semily pokračuje i v nové sezóně přenosů. Nabízíme možnost
zhlédnout přímé přenosy Metropolitní opery New York. V částce 350 Kč je zahrnuto vstupné
a odvoz diváků ze Semil po skončení přenosu. Vstupenky lze rezervovat v TIC Železný Brod.
Začínáme 3. 10. 2015 od 18.45 hodin operou G. Verdiho Trubadúr.
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TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM ŽB
Nově v prodeji
Stolní kalendář Jiřího Škopka – Český ráj 2016 a nástěnný kalendář Český ráj 2016 (2 druhy).

Aktualizace dat na webových stránkách – sekce Firmy
Na webových stránkách města jsou uvedeny kontakty obchodů, řemesel a služeb v našem
městě a spádovém okolí. Kontakty naleznete v sekci Občan – Užitečné kontakty – Firmy.
Opět po roce, prosíme, všechny ﬁrmy o kontrolu svých údajů. V případě zjištění
nesrovnalostí či absence vaší ﬁrmy, data doplníme. Neváhejte nás kontaktovat.

Zahrada Čech v Litoměřicích
Zájezd na nejnavštěvovanější zahradnickou výstavu v České republice – volná místa!
Termín: 17. září 2015, odjezd v 7.10 hodin od budovy „B“ městského úřadu (při přihlášení
bude vybírána záloha 200 Kč na dopravu).
39. ročník zahradnické výstavy Zahrada Čech nabídne tradičně bohatý sortiment pro
zahrádkáře, chalupáře a kutily. Součástí veletrhu bude i bohatý kulturní program.
Alena Matějková, referentka IKS

PRÁZDNINOVÉ ČTVRTKY I V ZÁŘÍ
3., 10., 17. a 24. září od 9 hodin

Ještě v září mohou turisté, místní, školy a školky využít výhodné nabídky.
BĚLIŠTĚ
● vstup do národopisné expozice muzea pro všechny zdarma, děti navíc zdarma obdrží
hrací kartu „Život na Bělišti“ (čtvrtek 9–12 a 13–16 hodin)
ZVONICE
● prohlídka běžně nepřístupné zvonice s průvodním slovem zvoníka, pana Vladimíra
Hlubůčka, možnost prohlídky kostela sv. Jakuba
(zdarma, sraz vždy v 10 hodin u zvonice, otevřeno do 11 hodin)
PAMÁTKOVÁ REZERVACE TRÁVNÍKY
● komentovaná prohlídka starobylé části města
(zdarma, sraz vždy v 11 hodin v TIC Železný Brod)
MINIMUZEUM SKLENĚNÝCH BETLÉMŮ
● soukromá sbírka betlémů, tvůrčí dílnička, specializovaná prodejna skla s ukázkovým
pracovištěm, ve čtvrtek základní výtvarný set na korálkovou dílničku za symbolickou cenu
15 Kč (čtvrtek 10–17 hodin)
ČTVRTEK S KOLOBĚŽKOU
● zapůjčení koloběžky s 50% slevou, cena 115 Kč/osoba/4 hodiny
Bližší informace v TIC Železný Brod, 483 333 999, info@zelbrod.cz.
Pořádá Informační a kulturní středisko Železný Brod
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MĚSTSKÉ DIVADLO
NA ÚTĚKU

sobota 12. září od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Úsměvná jevištní roadmovie o útěku dvou
žen. Podzimní divadelní sezónu zahajujeme
úspěšnou komedií, a to osm let na den přesně
od její francouzské premiéry!
Hrají: Zdislava Bohuslavová, herečka Studia
Hamlet ŽB a Jana Hejret Vojtková, herečka
DFXŠ Liberec | Světla a zvuk: Pavel Hejret.
Vynikající komedie autorské dvojice Pierre
Palmade a Christophe Duthuron o ženách
odlišného věku a naturelu, které spojí prožitá
dobrodružství na útěku, se dočkala jevištní
premiéry 12. září 2007 ve francouzském
Bordeaux. Později se inscenace přesunula na
Montmartre, do pařížského divadla Théâtre des
variétés. Dobytí Paříže otevřelo hře cestu i do
masových médií a následnému uvedení v mnoha
státech Evropy.
Vstupné 60 Kč (Předprodej od 1. 7. 2015
v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz)
Pořádá IKS Železný Brod

17

MĚSTSKÉ DIVADLO
INFLAGRANTI – SMYČCOVÉ TRIO
sobota 17. října od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Koncertní show klasické a moderní hudby v podání „atraktivního“ smyčcového tria.
Markéta Muzikářová (housle), Kateřina Lískovcová (housle) a Irena Morisáková
(violoncello) vás určitě okouzlí.
K myšlence založit kapelu, která by používala klasické smyčcové nástroje v elektrické
podobě, a kombinovala by klasickou a moderní hudbu, došla zakladatelka kapely Markéta
Muzikářová v letech 2002–2003. Kapela vznikla o rok později a na jaře roku 2005 byl na
světě první singl, který v létě následovalo vydání debutového alba Rockmantica.
„Inﬂagrantky“ představily svoje nahrávky v několika známých televizních pořadech. Vystupují
také na významných českých koncertních pódiích.
V pořadí druhé album s názvem RESTART z roku 2009 se natáčelo ve studiu předního
českého producenta Ondřeje Soukupa. Mezi moderními úpravami slavných melodií jsou
dále např. skladby Bizeta, Bacha, Beethovena, Dvořáka, Smetany a Čajkovského, ale též
evergreeny z repertoáru T. Turner, B. Tyler či skupin Abba, Beatles a Deep Purple.
Vstupné: 100 a 130 Kč (předprodej od 1. 9. 2015 v TIC Železný Brod
a na www.e-vstupenka.cz
Pořádá IKS Železný Brod
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Studio Hamlet Železný Brod
Prázdninové hraní
K letošnímu 85. výročí úmrtí Emy Destinnové Studio Hamlet vyrazilo na prázdninové
turné s literárně-divadelním pásmem. Zatím jsme vystoupili pro klienty pěti Domovů
s pečovatelskou službou. Nejsilnější zážitek? Spontánní zpěv české hymny v závěru jednoho
našeho vystoupení. To jsme měli slzy v očích. Proto hrajeme. Pro diváky. Pro emoce.

Začali jsme v DPS Bzí

Pozdrav do nebe
„Mnohá léta v blažené spokojenosti, pak ať dojde věčné
radosti“. Lucerna 1965 a moje úplně první divadelní role
družičky po boku Běly Těhníkové coby kněžny. Běla Těhníková
odešla do hereckého nebe 14. srpna 2015. Nikdy nezapomenu
na přítelkyni mé matky a můj první velký herecký vzor. Vidím je
obě v živém rozhovoru, tak jako kdysi u nás na zahradě.
Zdislava

ZÁJEZD ZA EMOU DO STRÁŽE NAD NEŽÁRKOU
neděle 27. září

Odjez v 8 hodin ráno z náměstí 3. května, Železný Brod
Studio Hamlet srdečně zve zájemce na výlet do jižních Čech. Baví Vás umění a historie?
Pak je zájezd určen právě Vám – tedy nevadí-li Vám společnost „bláznivých herců“.
Ema Destinnová byla vlastníkem zámku od 8. 3. 1920 do své smrti v roce 1930. Navštívíme
nejen nejucelenější muzejní expozici o jejím životě a díle, ale absolvujeme i tzv. atraktivní
okruh zámkem a okolím. Více informací naleznete na www.zamekstraz.cz. V případě zájmu
volejte na číslo 721 692 370. Těšíme se.
Zdislava Bohuslavová
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MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
VÝSTAVA ALOIS METELÁK

4. září – 4. října, září út–ne 13–16 hodin
vernisáž ve čtvrtek 3. října od 17 hodin

Městská galerie Vlastimila Rady
Výstava u příležitosti 90 let jmenování arch. Aloise Meteláka ředitelem sklářské školy.
Vstupné 20 a 10 Kč
Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě ve spolupráci s IKS Železný Brod
V říjnu uplyne devadesát let od jmenování arch. Aloise Meteláka (1987–1980) ředitelem Státní
odborné sklářsko-obchodní školy v Železném Brodě. Výročí je to zapomenuté, ale přesto
významné pro školu, město a české sklářství. Nejdříve bylo třeba rozhodnout o založení školy
(1919) a o necelý rok později (1920) výuku zahájit. Ze začátku výsledky přesvědčivé nebyly,
a ani být nemohly. O prospěšnosti školy se pochybovalo. Chyběla vlastní budova, nebyli
kvaliﬁkovaní učitelé ani program, dílny byly na několika místech. Železnobrodští hovořili
o sklářské škole, ale mysleli na školu bižuterní, aby konkurovali Jablonci nad Nisou,
v Praze si přáli českou sklářskou školu, která by se vyrovnala německým školám v Boru
a Kamenickém Šenově a s moderním sklem se prosadila doma i ve světě.
Sedmadvacetiletý arch. Metelák se snažil přesvědčit odbornou veřejnost výsledky školy od
začátku a úspěch již necelý rok po příchodu na Mezinárodní výstavě dekorativních umění
v Paříži a na Krajinské výstavě v Turnově správnost jeho program potvrdily. Ještě před
oﬁciálním otevřením nové budovy (květen 1926), kterou město pro školu postavilo, doplnil
učitelský sbor o další mladé výtvarníky a dílenské učitele. Jako školený architekt převzal
odpovědnost za tvary, na které se brousilo, rylo i malovalo a za výtvarné vedení brusírny.
Spory o budoucnost školy se vedly až do chvíle, kdy byl jako její správce do Železného
Brodu poslán. Neustaly sice ani potom, ale dokázal jim čelit.
Nesoustředil se jen na vedení školy a na plnění úkolů s tím spojených, včetně její
popularizace, ale příležitostně projektoval domy nebo jejich přestavby, památníky,
sokly pod sochy a náhrobky, psal o skle. A příležitostně si kreslil. Než na pražské
uměleckoprůmyslové škole přešel k architektu prof. J. Plečnikovi, připravoval se na dráhu
malíře a graﬁka. Schopnost kreslit si zachoval. Když musel po komunistickém převratu
v roce 1948 ze školy odejít, a po několika letech byl propuštěn i ze šperkařské školy
v Turnově, pochopil, že jako výtvarník skla najde minimální uplatnění. Přesto dál navrhoval
hutní, broušené a ryté sklo, obesílal regionální i celostátní soutěže na plakáty a další
propagační tiskoviny, výtvarně spolupracoval se soustružníky dřeva z rodné Vysočiny.
Městské muzeum obě s příchodem arch. Aloise Meteláka
spojená výročí – 4. září 1924, kdy byl ministerstvem školství do
Železného Brodu jako správce školy vyslán, a 21. říjen 1925,
kdy byl vládou ČSR ředitelem školy jmenován, připomíná touto
výstavou v Městské galerii Vlastimila Rady. Návštěvníkům
připomene sklo, které ve škole pod jeho vedením v letech
1924–1948 vznikalo, ale také Metelákovy další výtvarné aktivity.
Antonín Langhamer, kurátor výstavy
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Vybíráme z programu kina
KC Kino Železný Brod opět v provozu
Po letní přestávce se zpátky do služby hlásí KC Kino Železný Brod! Zahajujeme další digitální
sezónu plnou zajímavých ﬁlmových představení v mnoha dramaturgických řadách, na něž
jste zvyklí. Mimo to se samozřejmě budeme setkávat i při dalších pořadech, čekají na nás
koncerty, cestopisné přednášky, literární večery atd.
V září se ohlédneme za tím nejzajímavějším, co ﬁlmová distribuce přinesla do českých kin
během letních prázdnin. Nebude proto určitě chybět akční trhák s Tomem Cruisem Mission:
Impossible – Národ grázlů (5. 9.) či komiksové hity Fantastická čtyřka (11. 9.) nebo Ant-Man
(25. 9.), oba v českém dabingu. Těm z vás, kdo máte rádi české ﬁlmy, nabídneme snímek
Domácí péče (4. 9.) v hlavní roli s Alenou Mihulovou, která za svůj výkon v tomto ﬁlmu
získala cenu na letošním MFF Karlovy Vary.
V ohlédnutí pokračujeme i v programové řadě Dobré kino. Zde hned 1. září uvedeme nový
časosběrný dokument Heleny Třeštíkové Mallory, který byl také na MFF Karlovy Vary oceněn
jako nejlepší dokumentární ﬁlm!
Já osobně jsem velice zvědav na dva ﬁlmy. Prvním z nich je snímek Slow West (8. 9.),
western, o němž distributor tvrdí, že je „ostrý jako sůl v ráně“. Trailer napovídá, že se můžeme
těšit na vysoce autorský počin s podmanivou atmosférou ve stylu ﬁlmů bratří Coenových.
Druhým ﬁlmem, který bych si nechtěl nechat ujít, bude Schmitke (29. 9.). Tato mysteriózní
detektivka slibuje prolínání žánrů, nálad a dost možná i něco navíc. Čili cosi, co v českém
ﬁlmu nebylo v posledních letech zrovna běžné...
Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz.
David Pešek

Domácí péče
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD
KONCERT SPOLEČNÁ VĚC
středa 30. září od 19 hodin

KC Kino Železný Brod
Koncert Tomáše Pfeiffera na Vodnářský zvon je jedinečným souzněním velkoplošné
parabolické projekce a nástroje, tvoříc tak neopakovatelný umělecký zážitek.
Návštěvníci koncertu uvidí neobvyklý multimediální projekt spojující historický nástroj
Vodnářský zvon s ﬁlmovým doprovodem, příběhy pro jednotlivé skladby koncertu jsou
inspirovány každodenním životem. Témata skladeb koncertu Společná věc se pravidelně
obměňují, v letošním roce budou moci návštěvníci vidět upravenou úvodní skladbu
Rezonantia Temporum – souznění zvonů, Vodnářského a zvonu z chrámu sv. Víta v Praze,
a také pohled do vesmíru Patria Deum nám naskytne nové záběry. Z dalších skladeb na
koncertě zazní barevná krása matematiky – Chaos – fraktály, cesta do vysokých hor za
krásou ledovců – Via Ón a další.
V tónech tohoto nástroje – Vodnářského zvonu – lze prožívat hloubky rezonance, která dle
odkazu dávných mistrů kladně působí
na celou bytost i okolní prostor. Na
závěr koncertu budete mít možnost vidět
Vodnářský zvon zblízka a pozorovat krásu
vodní hladiny.
Pokud budete chtít zažít jedinečný kulturní
zážitek, jste srdečně zváni.
Předprodej vstupenek: e-shop
www.dub.cz a Turistické informační
centrum Železný Brod.
Vstupné 130 a 110 Kč

MĚSTSKÉ MUZEUM V ŽELEZNÉM BRODĚ
LIDOVÁ ARCHITEKTURA V ŽELEZNÉM BRODĚ A OKOLÍ

3. července – 30. září
září: úterý–neděle 9–12 a 13–16 hodin

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.
Vstupné v rámci vstupného do muzea
Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě
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MĚSTSKÉ MUZEUM V ŽELEZNÉM BRODĚ
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY A KŘEST PUBLIKACE

středa 30. září od 14 hod.

Městské muzeum – Běliště
V závěrečném dni konání
výstavy proběhnou na Bělišti
dvě
zajímavé
doprovodné
akce. Ve 14, 15 a 16 hodin se
budou konat komentované
prohlídky
výstavy
Lidová
architektura v Železném Brodě
a okolí a v 17 hodin proběhne
slavnostní uvedení knihy Petra
Luniaczka Putování za lidovou
architekturou Semilska.
Vstupné v rámci vstupného do muzea
Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě

LADISLAV PŘENOSIL

1. září – 31. prosince
září: úterý–neděle 9–12 a 13–16 hod.

Městské muzeum – sklářská expozice
Výstava u příležitosti 50. výročí od úmrtí
Ladislava Přenosila.
V září letošního roku si připomínáme padesát
let od úmrtí sochaře a rytce Ladislava Přenosila.
V Železném Brodě působil přes třicet let na
sklářské škole, z toho téměř dvacet let vedl
oddělení rytého skla. Za dobu svého působení
vychoval více než šedesát rytců a někteří z nich
dosáhli vynikající úrovně. Výstavou exponátů
z našeho muzejního depozitáře si představíme
Přenosilovy autorské rytiny i práce žáků, které
vznikly pod jeho výtvarným vedením.
Vstupné v rámci vstupného do muzea
Pořádá Městské muzeum v Železném Brodě

Hledáme
Máte zájem o práci, brigádu? Hledáme spolehlivé studenty nebo seniory jako průvodce do
sklářské i národopisné expozice pro víkendové a prázdninové služby. Informace na telefonu
483 389 081 nebo na muzeum@zelbrod.cz.
Mgr. Petra Hejralová, ředitelka
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DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽELEZNÉHO BRODU A OKOLÍ
IVANA HOUSEROVÁ

28. srpna – 18. října denně od 9 do 17 hodin

Muzeum a galerie společnosti Detesk
Výstava skleněných plastik a nápojových souprav sklářské výtvarnice a pedagožky.
Pořádá společnost Detesk

Vzpomínka na sklářku Ivanu Houserovou
Muzeum a Galerie společnosti Detesk v Železném Brodě pořádá výstavu skleněných
plastik a nápojových souprav výtvarnice a pedagožky Ivany Houserové, jejíž život
a tvorbu 5. června 2015 předčasně ukončila tragédie v Drhlenech.
Nejméně 120 jejích plastik je ve veřejných a soukromých
sbírkách po celém světě, nejvíc ve Spojených státech,
Japonsku a Číně, několik také v Česku, Německu,
Francii i jinde. Zúčastnila se asi dvou set společných
výstav, několikrát vystavovala samostatně. Třikrát
byla na sklářském sympoziu v Novém Boru, jednou
ve francouzském Sars-Poteries a v nizozemském
Leerdamu. Pro karlovarskou sklárnu Moser vytvořila
nápojové soupravy (poslední je Fata Morgana z roku
2010), které se vyrábějí a exportují do řady zemí.
Narodila se 25. června 1957 v Jistebsku-Krásné,
absolvovala železnobrodskou sklářskou školu a sklářský
ateliér profesora Stanislava Libenského na Vysoké
škole uměleckoprůmyslové v Praze. Věděla, že si
o její pozornost říká sklo, které spoluvytváří naše životní
prostředí, nejen je lidem krášlí, ale také jim slouží. Proto
jí velice záleželo na tom, aby se vyrábělo a prodávalo.
Od studentských let se věnovala autorské sklářské tvorbě. Její oblíbenou technikou byla
tavená plastika. Tvorba prošla několika etapami, které na sebe navazovaly. Důležitý byl rok
1995, kdy pobyla dva měsíce s Markétou Šílenou na sympoziu ve Francii. Vymodelovala tam
a z olovnatého křišťálu utavila první plastiky s „nudličkovými“ strukturami. Předznamenaly
její další tvorbu. Ve stejném roce se seznámila se Zbyňkem Votočkem, tvůrcem secesí
ovlivněných předmětů ze skla a kovu. Vytvořili v životě i práci se šťastně doplňující dvojici.
Již ve školním roce 1984/85 vedla na železnobrodské škole rytce skla. V roce 2008 se vrátila,
a za Annu Polanskou, dočasně na mateřské dovolené, výtvarně vedla oddělení broušeného
skla a tavené skleněné plastiky. Se žáky se dělila o zkušenosti a znalosti, ale také o názory
na život. Vícekrát uspěli ve výtvarných soutěžích a někteří pokračují ve studiu na vysokých
školách uměleckého směru.
Antonín Langhamer, kurátor výstavy
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HRÁTKY S PAMĚTÍ

úterý 15. září 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. Dobrou
náladu a tužku s sebou!
Vstupné 15 Kč
věcí MěÚ Železný Brod
sociálních
Pořádá Odbor

Dny Evropského dědictví (EHD)
Počátek září již tradičně patří Dnům Evropského dědictví, během nichž se veřejnosti otevírají
brány památek a kulturních cílů. Dny evropského dědictví (EHD) se staly již tradiční akcí,
kterou pořádá Sdružení historických sídel Čech Moravy a Slezska pro širokou veřejnost. Těší
se zájmu milovníků historie a památek, turistů i občanů a mají svůj nepopiratelně výchovně
vzdělávací význam. Jejich cílem je zpřístupnit nejširší veřejnosti nejzajímavější památky
všech druhů tj. architektonické, archeologické, sakrální, technické, dále také muzea, galerie
a knihovny a i další prostory. Využijte jedinečnou možnost a navštivte zajímavé památky,
z nichž mnohé jsou veřejnosti zcela nepřístupné nebo pouze příležitostně.
Dana Picková, OŽP – památková péče

EHD 2015 V ŽELEZNÉM BRODĚ
sobota 19. – neděle 20. září

Běliště čp. 57 – národopisná expozice muzea
Výstava: Petr Luniaczek „Lidová architektura v Železném Brodě a okolí“
Otevřeno v rámci EHD: 19. až 20. září, 9–17 hodin
Klemencovsko čp. 37 – Městské muzeum
Výstava: Ladislav Přenosil 1893–1965
Otevřeno v rámci EHD: 19. až 20. září, 9–17 hodin
Kostel sv. Jakuba Většího
Od 14 hodin je připravená komentovaná prohlídka kostela, kterou provede místní zvoník pan
Vladimír Hlubůček. Na závěr prohlídky si návštěvníci mohou vyslechnout krátký varhanní
koncert v podání paní Věry Hlubůčkové.
Otevřeno v rámci EHD: 19. září, 10–12 hod., 13–17 hodin
Dřevěná zvonice v areálu kostela sv. Jakuba Většího
Ve 12 a 17.30 hodin se ve zvonici rozezní zvony a zájemci si mohou zkusit zazvonit.
Otevřeno v rámci EHD: 19. září, 10–12 hodin a 13–17 hodin
Kostel sv. Jana Nepomuckého na Poušti – Pozor až 4. října
V 14.30 hodin kostel rozezní již 40. beneﬁční koncert spojený s vernisáží výstavy.
Otevřeno v rámci EHD: 4. října, 14–16.30 hodin
Vstupné zdarma
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DALŠÍ POZVÁNKY ZE ŽB A OKOLÍ
EHD 2015 NA KRÁSNÉ

neděle 13. září od 12 hodin

Kostel sv. Josefa
Ve 13 hodin zazní koncert pěveckého souboru Generace Gospel Choir z Liberce.
Od 14 hodin jsou připraveny dvě loutkové pohádky Studia Štěpána Tučka: Čert ví proč
a Na hradě straší.
V 15 hodin bude zahájen koncert klasické hudby v podání Mgr. Jarmily Klokočníkové a jejích
přátel.
Od 16 hodin proběhne Mše svatá ke svátku Povýšení Svatého kříže.
Otevřeno v rámci EHD: 13. září, 12–17 hodin, vstupné zdarma
Fara – čp. 19
Na faře bude probíhat ukázka rukodělných prací a bude možnost občerstvení.
Otevřeno v rámci EHD: 13. září, 12–17 hodin, vstupné zdarma
Kittelův dům – čp. 10
Ve 12, 14 a 16 hodin jsou připraveny komentované prohlídky Kittelova domu.
Otevřeno v rámci EHD: 13. září, 12–18 hodin, vstupné zdarma
Kittelovo muzeum – čp. 11
Výstava: Život a dílo dávných laborantů
Otevřeno v rámci EHD: 13. září, 10–18 hodin, vstupné běžné
Pořádá Odbor životního prostředí – památková péče s partnery

BOJ SE ZLEM

středa 30. září od 18.15 hodin

Aula sklářské školy Železný Brod
Zahajovací přednáška zimního semestru a následná beseda s Prof. doc. ThDr. Radimem
Pulcem, PhD., emeritním arcibiskupem pražským – vladykou Kryštofem. Na bohatou účast
a zvídavé dotazy se těší Ing. arch. Martin Tomešek.
Pořádá místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj

JOSEF FOUSEK

sobota 24. října od 19 hodin

Kulturní dům Jirkov
Přátelské setkání a vystoupení známého českého spisovatele, básníka, textaře,
humoristy, písničkáře, cestovatele, fotografa, dlouholetého člena divadla Semafor
a divadla Jiřího Grossmanna.
Autobus zdarma ze Železného Brodu: 18 hod. z nádraží ČD, 18.03
od sokolovny, 18.05 Rafanda DPS, 18.10 Malé náměstí, 18.15 Hrubá
Horka, zpět do Železného Brodu po produkci.
Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 99 Kč.
Předprodej vstupenek od 24. 9. 2015 v TIC Železný Brod a na
www.evstupenka.cz.
Pořádá Český zahrádkářský svaz ZO Jirkov
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STUDIO LHOTSKÝ A HOSTÉ

19.–30. září so–ne 10–17 hodin

(mimo uvedenou dobu na tel. 603 235 983)

Slavnostní otevření v sobotu
19. září v 17 hodin

Poříč – zrekonstruovaná bývalá kotelna
Výstava současného skla. Umělecké
plastiky zhotovené různými technologiemi.
Pořádá Občanská beseda Železný Brod,
Studio Lhotský a Akcent Bohemia, a. s.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Z knižních novinek
Claire North: Prvních patnáct životů Harryho Augusta
Hrdina knihy má podivuhodnou schopnost: jakmile zemře, vrací se do chvíle svého zrození
a prožívá svůj život znovu od začátku, ale se všemi vzpomínkami na to, co už prožil. Autorka
s tímto motivem dovedně pracuje – vypráví o tom, jak Harryho zaskočí první znovuzrození,
jak této zvláštnosti uvyká a učí se jí využívat, jak se seznamuje s dalšími lidmi obtíženými
podobným darem. Někteří jsou starší než on a žili už před jeho narozením; jiní se naopak
narodí až za Harryho života a přežijí ho. Vytvářejí tak řetězec, po kterém lze posílat zprávy
napříč dějinami…
Marina Lvovna Stepnova: Lazarovy ženy
Románová sága klenoucí se přes celé 20. století zobrazuje život rodiny prominentního
ruského vědce, který může mít všechno, na co si vzpomene, ale zároveň je sám, neboť
miluje manželku svého ochránce Čaldonova. Marusja je Lazarova první a životní láska, pro
ni je ovšem onen mladík synem, který se jí nikdy nenarodil. Teprve mnoho let po její smrti
poznává mladičkou Galinu, jejímuž kouzlu propadne, protože mu Marjusu připomíná. Mladá
dívka si mocného muže vezme ze strachu a po zbytek společného života ho nenávidí. Třetí
Lazarovou ženou je vnučka Lidočka, talentovaná baletka, které se po smrti obou rodičů
ujímá její babička Galina.
Thomas Enger: Horká půda
Novinář Henning Juul, kterého čtenáři znají již z předchozích knih mimořádné série norských
detektivek, se k dalšímu případu dostane zprostředkovaně a tentokrát se ocitá na opravdu
nebezpečné půdě. Brzy totiž zjišťuje, že ten, kdo chce ochránit své tajemství, které sahá až
do temné kapitoly evropské historie, se nezastaví před ničím.
John Green: Příliš mnoho Kateřin
Když jste zázračné dítě, otvírá se před vámi zázračná budoucnost. Nebo ne? Colin Singleton
právě maturoval, dostal kopačky od své devatenácté Kateřiny a má pocit, že jeho život skončil.
Mgr. Dana Hudíková, vedoucí
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SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
Plán na září 2015
2. 9.
st
4.–12. 9.
7. 9.
po
9. 9.
st
14. 9.
16. 9.
19. 9.

po
st
so

Schůze výboru od 14 hodin
Ozdravný pobyt v Chorvatsku
Úřední den od 14 hodin
Šlápoty – sejdeme se ve 13.20 hodin u sklářské školy
u autobusu směr Střevelná (V. Petružálková)
Ruční práce od 14 hodin (I. Nováková)
Klub Onko–Dia od 14 hodin
Setkání rodičů s postiženými dětmi v rámci Skleněného městečka
(zajišťuje V. Petružálková)
Sraz pozvaných v 9 hodin v klubovně na Poříči

Připravujeme Harkány 2016 (Maďarsko) s cestovní kanceláří Betty Tour. Odjezd
v pátek 15. 4. 2016 večer, příjezd v neděli 24. 4. 2016 ráno. Cena při včasném zaplacení
(v prosinci 2015), již po slevě 1 000 Kč od CK je: 7 750 Kč pro osoby 62 let a starší, 8 150 Kč
pro osoby mladší. Rozdíl 400 Kč je daný vstupy do lázní. Cena zahrnuje dopravu z Prahy
do Harkán a zpět, 7× ubytování, 7× polopenzi, 7× permanentky (vstupy do lázní), služby
delegáta. Kdo má zájem o pojištění od CK včetně storna, bez ohledu na věk, připlatí
290 Kč. Dopravu do Prahy a zpět zajistíme zvlášť a cenu určíme podle počtu přihlášených.
Přihlásit se je nutné do 15. 10. 2015 na telefonních číslech: 733 242 475 (J. Müllerová) nebo
704 733 547 (L. Mastníková) nebo na e-mail: mullerova.joh@seznam.cz. Vedoucí zájezdu
je paní J. Müllerová.
Upozorňujeme
Od září se ruční práce budou konat opět každé pondělí.
Na říjen připravujeme poznávací zájezd do Prahy a okolí. Všechny akce se konají v klubovně
na Poříči. Sledujte aktuální zprávy ve vývěsce na tržnici.
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
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

Děti na startu
Projekt všeobecné pohybové přípravy dětí od 4 do 9 let: POHYBOVÉ HRY • ATLETIKA
• GYMNASTIKA • MÍČOVÉ HRY. Naučíme vás běhat, skákat, chytat míč, hvězdu
i kotoul.
Kdy? Každý čtvrtek od 16 do 17 hodin mladší děti; od 17 do 18 hodin starší děti,
září–leden / únor–červen
Kde? TJ Sokol Železný Brod, Masarykova ul. 500, Železný Brod
Kontakt: Fit Studio Jana Boučková, mobil 602 252 677, e-mail: bouckova@tfnet.cz,
www.ﬁtstudio.cz; fb:/detinastartuzeleznybrodsemily
Přidejte se k nám,
staňte se součástí našeho trenérského týmu „Děti na startu“. Zajistíme Vám školení DNS,
rozšiřování vědomostí při práci s dětmi, účast na mezinárodních seminářích.
Přivítáme učitele, studenty (možná součást praxe), trenéry dalších sportovních odvětví.
V případě zájmu kontaktujte Janu Boučkovou na tel. 602 252 677
Jana Boučková
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SPORT
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 2015
sobota 26. září od 9 hodin

sokolovna Železný Brod – malý sál
Turnaj pro neregistrované ve stolním tenise. Pořadatelé srdečně zvou nejširší veřejnost.
Startovné 50 Kč
Pořádá oddíl stolního tenisu TJ Sokol Železný Brod

Sportovní centrum Železný Brod
Nabídka Sportovního centra Železný Brod
Přijďte se odreagovat, přijďte si zasportovat do sportovní haly.
Sportovní hala prošla první etapou stavebních úprav, kdy byla zateplena. K dispozici
je návštěvníkům sokolovna či malý sál. Zahrát si můžete volejbal, nohejbal, fotbálek,
ﬂorbal, házenou, badminton a stolní tenis. Dále nabízíme pronájem kuchyně a restaurace
i krátkodobě – na oslavy, srazy a podobné příležitosti. Rezervace na tel. 778 747 500 nebo
e-mailu: sportovni.centrum@zelbrod.cz
Alena Antoszová, vedoucí

Fotbal
Brodský fotbal od 16. 5. 2015 do 15. 6. 2015 (pokračování z minulého čísla)
Předpřípravka 2008: hrála 16. 5. na turnaji v Jablonci a skončila na 3. místě z 9 týmů.
30. 5. se hrál turnaj v Lučanech a Brod skončil na 2. místě ze 4 týmů. Poslední turnaj se hrál
v sobotu 13. června v Železném Brodě a skončil vítězstvím brodských nadějí v konkurenci
10 týmů. Tento turnaj zároveň rozhodl o konečném pořadí za celou sezónu 2014/2015.
V součtu bodů, kdy se za první místo v jednotlivých turnajích udělovaly tři body, za druhé
dva body a za třetí jeden bod, se umístil nejlepší tým Železného Brodu před Desnou
a Baumitem Jablonec nad Nisou.

Nábor do fotbalového klubu
Fotbalový klub TJ FK ŽBS Železný Brod plánuje od září 2015 založení nového týmu
dětí narozených v letech 2009 a 2010. Informace podá a přihlášky přijímá p. Kletečka
(725 244 280) nebo p. Gernát (608 512 543).
Ostatní zájemci se mohou přihlásit do oddílu v době tréninků jednotlivých kategorii přímo na
fotbalovém hřišti:
Dorost 1997–2000: pondělí a středa vždy od 17.30 hodin
Starší žáci a mladší žáci 2001–2005: úterý, čtvrtek a pátek vždy od 16 hodin
Přípravka ročník 2006: středa a pátek vždy od 16 hodin
Přípravka ročník 2007 a 2008: pondělí a středa vždy od 16.15 hodin
Jaroslav Kletečka, předseda klubu
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Fotbal – rozpis mistrovských zápasů – září 2015
datum

den

„A“ muži

„B“ muži

5. 9. 2015

sobota

D 17.00
Bozkov

V 17.00
Držkov

6. 9. 2015

neděle

12. 9. 2015

sobota

13. 9. 2015

neděle

19. 9. 2015

sobota

20. 9. 2015

neděle

26. 9. 2015

sobota

27. 9. 2015

neděle

dorost

starší žáci

mladší žáci

D 14.00
Frýdlant

V 10.00
Rádlo

D 10.30
Nový Bor
V 17.00
Sedmihorky

D 10.30
Mšeno
D 16.00
Velké Hamry B

D 16.30
Česká Lípa

V 10.00
Hrádek

V 10.00
Tanvaldsko B

D 13.30
Sedmihorky

D 10.00
Ruprechtice

V 10.00
Mšeno

V 10.00
Vratislavice

V 14.30
Hodkovice

V 16.30
Roztoky
V 16.30
Lomnice
D 16.00
Rokytnice

D 13.30
Rychnov

D – zápas hraný v ŽB, V – zápas hraný u soupeře, přípravky hrají turnajovým způsobem.
Jaroslav Kletečka, předseda

Příměstský tábor 17.–21. 8. 2015
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Základní škola Pelechovská
Olympijské zakončení školního roku
Představa závěru školního roku je klasicky spjata
s uklízením školy, jednotlivých tříd, lepením učebnic
a jejich odevzdáváním. U nás tomu tak letos nebylo.
Ukončení jsme věnovali 4. ročníku Pelechovských
olympijských her.
Dvoudenní klání ve sportovních, intelektuálních
i uměleckých disciplínách přípravily pro své svěřence
paní učitelka školní družiny Lada Palová společně
s pedagogickým sborem. Hry byly inspirovány antickými
i soudobými olympiádami.
Samotní žáci se na tuto významnou událost také velmi
dobře připravili. Soutěžili v jednotných třídních dresech,
vlastnoručně si vyrobili vlajku, pojmenovali své týmy rozmanitými názvy zvířecích druhů.
Slavnostní zapálení olympijského ohně, optimistická pelechovská hymna, povzbudivý
proslov místostarosty pana Ivana Mališe i taneční vystoupení děvčat druhé, šesté i sedmé
třídy zaujala všechny přítomné.
Věrni coubertinovskému heslu se do her zapojilo 191 žáků školy. Menší měřili své síly
v trojboji, číselné orientaci, recitaci i jízdě na koloběžkách. Starší pak v tradičních sportovních
disciplínách – fotbalu, ﬂorbalu, přetahované, vybíjené, desetiboji, ale též v recitaci a logických
hrách.
Ne všichni mohli vystoupat na stupně vítězů, přestože odhodlání zvítězit bylo viditelné
u každého soutěžícího a v kterékoli disciplíně. Nikdo však neodešel s prázdnou. Děkujeme
tímto našim štědrým sponzorům.
Byli jimi: Město Železný Brod, Tisk Macek Kusala, Jiří Esselbach – EsselBau, s. r. o., Syner,
TFnet, Detesk s. r. o., Václav Horáček, Autoservis Petr Donát, Vunderer a Šefr – skláři, Jan
Bukvic – řeznictví, Kovovýroba Jaroslav Dušička, Bonanza – Olga Pecková, Škoda auto
Mladá Boleslav, Preciosa, a. s., Ladislav Ševčík – kameraman.
Na reportáž se můžete podívat zde:
http://tn.nova.cz/clanek/televizni-noviny/poledni-televizni-noviny-26-6.html
Tak zase za čtyři roky na viděnou
a nezapomeňte se přijít podívat!
Mgr. Tomáš Hartl
za kolektiv ZŠ Pelechovská
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Základní škola Školní

Putování do pohádkové říše
Středeční dopoledne 24. června 2015 patřilo na naší škole především dětem prvního
a druhého ročníku a dětem z Mateřské školy Slunečná.
I přes nepříznivé počasí přivítalo asi sto dětí devatenáct pohádkových postaviček, které si
s nimi přišly hrát a pobavit je. Celá trasa byla doplněna nádhernými obrázky, které si žáci
sami namalovali. A kdo na děti čekal? Kuchaři, čerti, čarodějnice, Mach a Šebestová, Pat
a Mat, Indiáni, Rumcajs s Mankou a Cipískem, berušky a víly. Spokojené a usměvavé děti
byly jen důkazem, že se jim v pohádkové říši líbilo a na památku si odnášely balíček dobrot
s diplomem. Velké poděkování patří žákům 7. ročníku, kteří se velice ochotně zapojili do celé
akce. Sami si připravili úkoly, kostýmy a děti odměnili pamlskem a koláčkem. Bez jejich pomoci
a laskavého přístupu k dětem by se tato akce nemohla uskutečnit. Už teď se těšíme opět za
rok, děkujeme!
Dana Maršinská a Štěpánka Winterová, vychovatelky školní družiny

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Přípravný kurz pro uchazeče
Přípravný kurz pro uchazeče o studium výtvarných oborů se bude konat jeden den v týdnu
v odpoledních hodinách, počínaje říjnem. Kurz se bude konat pravidelně až do termínu
konání lednových talentových zkoušek. Zájemci o kurz se mohou přihlašovat telefonicky:
483 346 162, nebo e-mailem: hasek@supss.cz. Kurz se zaměřuje na kresbu, malbu
a modelování. Poskytujeme rovněž konzultace k domácím pracím. Poplatek za jedno
odpoledne činí 50 Kč.
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tvůrčí dílny pro žáky základních škol po páté
Opět připravujeme sklářské kurzy určené žákům základních škol. Naše škola připravuje
odpolední kurzy, ve kterých si mohou žáci základních škol vyzkoušet vlastní kreativitu
v těchto sklářských disciplínách: tvorba skleněných ﬁgurek a perlí, tvorba skleněné bižuterie
a v technice rytého skla a navrhování designérskými ﬁxy. Více informací v příštím vydání
Zpravodaje.

Hravé experimentování v chemické laboratoři
Chemický kroužek je opět tu! Za odborného vedení učitelů oboru Aplikovaná chemie
žáci 8. a 9. tříd základních škol poznají, že chemie je zajímavá, má systém a při jeho
pochopení není zas až tak těžká. Demonstrační pokusy s teoretickým zdůvodněním budou
následovány vlastní prací žáků dle poskytnutého návodu. Kroužek bude probíhat od října do
dubna, 1× za 2 týdny. Kapacita je maximálně 20 žáků. Informace a objednávky na tel. čísle
483 346 162, sekretariat@supss.cz. Vyučujícím je Ing. I. Vosáhlová 603 997 882,
vosahlova.supss@seznam.cz
MgA. Martin Hlubuček, zástupce školy

Základní umělecká škola
Vážení rodiče a příznivci školy,
nový školní rok začínáme v úterý 1. září a těšíme se opět na Vaše děti. Upozorňujeme,
že stále přijímáme děti do výtvarného oboru a do všech tří pěveckých sborů: Cvrčci
– předškolní děti (4–6 let), Hvězdičky – mladší školáci a Řetízek – starší školáci. Další
aktuální informace najdete na webu školy. Přejeme všem úspěšný školní rok 2015/2016.
Mgr. Eva Lédlová, ředitelka

Dům dětí a mládeže Mozaika
Nabídka zájmové činnosti ve školním roce 2015/2016
SPORTOVNÍ
Vodácký kroužek – středa – 500 Kč | Volejbal (od deseti let) – úterý – 500 Kč | Volejbalová
přípravka (od šesti do deseti let) – úterý – 500 Kč | Volejbal dorost – čtvrtek – 500 Kč |
Cvičení pro děti – úterý – 500 Kč | Horolezecký kroužek – pátek – 500 Kč | Taneční
přípravka – pátek – 500 Kč | Orientální tance pokročilí – pátek – 500 Kč | Orientální
tance – čtvrtek – 500 Kč | Moderní tance – pondělí – 500 Kč
VÝTVARNÉ
Výtvarný kroužek – úterý – 600 Kč | Keramika – středa – 900 Kč | Keramika pokročilí
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– středa – 900 Kč | Točení na kruhu – středa – 1 200 Kč | Paličkování – pondělí –
500 Kč | Sklářský kroužek – pondělí – 800 Kč | Fotograﬁcký kroužek – čtvrtek – 600 Kč |
Kouzelné nitě – pondělí – 500 Kč | Vlnění (od oveček po svetr) – pátek – 500 Kč | Tvořivé
ruce – čtvrtek – 500 Kč
PŘÍRODOVĚDNÉ
Rybářský kroužek – pondělí – 500 Kč | Přírodovědný kroužek – pátek – 500 Kč | Včelařský
kroužek – čtvrtek – 500 Kč | Jezdectví – pátek – 500 Kč | Zahradnický kroužek – pátek
– 500 Kč
TECHNICKÉ
Automodelářský – středa – 500 Kč | Radioamatérský – čtvrtek – 500 Kč | Modeláři –
pátek – 500 Kč
JAZYKOVÉ
Angličtina pro nejmenší – středa – 500 Kč | Angličtina pro začátečníky – středa –
500 Kč | Němčina pro začátečníky – pondělí – 500 Kč | Němčina pro pokročilé – pondělí –
500 Kč | Ruština – čtvrtek – 500 Kč
OSTATNÍ
Kroužek vaření – úterý – 500 Kč | Šachový kroužek – čtvrtek – 500 Kč | Dramatický
kroužek – 500 Kč | Geocaching – úterý – 500 Kč | Trampská kytara – středa – cca 1 000 Kč.
Ceny jsou uváděny za celý školní rok. Předpoklad pro otevření kroužku je pět přihlášených
zájemců. Začátek a konec zájmové činnosti je říjen až květen. Přihlášky se přijímají do
konce září. Platba musí být uhrazena nejpozději před druhou návštěvou kroužku.
Do kroužků se můžete hlásit přímo v DDM Mozaika nebo na ddm.zb@seznam.cz.

Novinky z DDM
Od září nabízíme logopedická cvičení pro předškoláky s paní učitelkou Vlastou
Potěšilovou. Tato cvičení by měla pomoci dětem zvládnout správnou výslovnost před
nástupem do školy. Termín první schůzky bude upřesněn na vývěsce DDM.
Od nového školního roku je rozšířená nabídka jazykových kroužků.
Při zájmu bude otevřen kroužek angličtiny, němčiny a ruštiny – vše v několika kategoriích:
děti – začátečníci, pokročilí, doučování a dospělí – začátečníci a pokročilí.
V uplynulém školním roce byl o kroužek jezdectví enormní zájem.
Děti se učily jízdě na koni, teorii o chovu koní a jak správně o koně pečovat. Jízdě na
koni je učil specializovaný instruktor. Těšíme se, že po prázdninách se opět u koní sejdeme
a přivítáme i nové „koňáky“.
Eva Rydvalová, ředitelka

35

ZAJÍMAVOSTI A PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ
Skleněné ﬁgurky v Číně
Na konci dubna 2015 si vyjel Karel
Sobotka do daleké Číny, a sice
hlavního města provincie Kuang-si
v jižní části Číny, Nan-ning. Přijal
pozvání na soukromou akci velké
čínské ﬁrmy, která chtěla mít mistra
skláře z Evropy. A volba padla právě
na Karla Sobotku. Během tříhodinové
prezentace předváděl své mistrovské
umění foukání skleněných ﬁgurek, ze
kterého byli všichni nadšeni. Strach
mít nemusíme, z technologie výroby typické železnobrodské foukané skleněné ﬁgurky nic
nevyzradil – nehledě na to, že bez šikovných rukou a dlouholeté praxe to stejně nejde.
Iva Chaloupková

Ohlédnutí za Orient Show III
V sobotu 19. června 2015 se v Městském divadle v Železném Brodě uskutečnil již třetí
ročník beneﬁční akce Orient Show. Celou akcí nás provázel skvělý moderátorský tým
Honza Bartoš a známá herečka ze seriálu Ulice Šárka Vaculíková.
Představila se nám na akci spousta hostů a tanečních žánrů. Mohli jsme zde vidět baletky,
disco tance, Orient, Afro tance a i naše železnobrodské orientální tanečnice. Všichni jsme
se celý večer snažili o to jediné: vytančit penízky pro naše Barči – Barču Mildnerovou
a Barču Mickovou, které peníze nutně potřebují na léčbu. S radostí mohu říci, že se nám to
ze vstupu, ze slosování lístků a dražby dortů podařilo – celkem jsme pro naše slečny vybrali
krásných 15 000 Kč a každá z nich dostala půlku.
Chtěla bych poděkovat všem,
kteří se na akci podíleli,
moderátorům, sponzorům,
kteří nám přispěli dárečky
pro
naše
tanečnice,
hostům, železnobrodským
tanečnicím, cukrářkám za
dorty, úžasnému týmu.
Děkuji a těším se opět na
příští již čtvrtý ročník, který
se uskuteční v Městském
divadle 17. 6. 2016.
foto Lenka Pileková – Alsine design
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Helena Čihulková

OSTATNÍ
Zvěřinové hody
Myslivecký spolek Jizera Železný
Brod srdečně zve na zvěřinové hody.
Těšit se můžete na speciality myslivecké
kuchyně (svíčková, guláš, výpečky
a další dobroty) – a kde jinde než
v Teprovsku – „mysliveckém domečku“
ve Štefánikově ulici. Otevřeno bude
o Skleněném městečku v sobotu 19. září
od 10 do 22 hodin. Přijďte si pochutnat.
Jaroslav Pekař

Teprovsko

Český rozhlas Sever

Oznámení pro zájemce o moštování
Zahrádkáři Jirkov oznamují všem drobným pěstitelům a zájemcům o moštování, že provoz
moštárny v objektu Jirkov 117, bude letos zahájen dle poptávky na přelomu měsíců září/
říjen. Předběžné rezervace lze domluvit na tel. 721 306 026 p. Havlíček. Telefonujte prosím
v čase od 18 hodin do 20 hodin.

Poděkování z Českého zahrádkářského svazu ZO Jirkov
Děkujeme panu Jaroslavu Šilhánovi a jeho skupině dobrovolníků, že parčík v centru vesnice
Jirkova se opět dočkal dokonalé renovace.
Zároveň děkujeme vedení města, jež nás podporuje v podobných obecních aktivitách.
za ČZS Jirkov, F. Duňka a V. Kočí
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KŘÍŽOVKA

Zvonařství patří mezi velmi stará řemesla. Lidé zvonům, které byly odpradávna spojeny
s jejich životem, dávali a dávají jména, a tak je povyšují i na něco víc, než jen na pouhý
výrobek. Tajenka Vám prozradí jméno významného českého zvonaře, pokračovatele starého
českého zvonařského rodu, z jehož dílny pocházejí i zvony v naší zvonici (sv. Jakub Větší,
sv. Panna Maria Bolestná a sv. Václav).
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HÁDANKA
Správná odpověď na prázdninovou hádanku zní:
Rocková skupina Krásná Práce se transformovala ze skupiny Fernandez. Jejími členy jsou
Olda Macek – bicí, občas zpěv, Veronika Hujerová – basa, zpěv, Daniel Hrdlička – kytara,
zpěv, Radek Sam Hujer – kytara, zpěv.
Výherci prázdninové hádanky: Kmochová Veronika, Baťková Věra, Václav Fichtner.
Výherci obdrží dvě volné vstupenky na představení Na útěku do Městského divadla
v Železném Brodě.
Zářijová hádanka: Podle čeho byly pojmenovány sklářské slavnosti Skleněné městečko?

A jen tak pro zajímavost. Poznáte tyhle hudebníky ze srpnového Open Air Festivalu 2015?
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NĚMECKÝ JAZYK
pro začátečníky i pokročilé
výhodně

723 988 961

PRODEJ SLEPIČEK Drůbež Červený Hrádek
opět prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách
stáří 14–19 týdnů, cena 149–180 Kč/ks
Prodej se uskuteční 22. září a 23. října 2015
Železný Brod u autobus. nádraží
v 16.30 hodin
Při prodeji slepiček výkup králičích kožek,
cena dle poptávky
Informace po–pá 9–16 hodin
telefon 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

DOVOLUJEME SI VÁM NABÍDNOUT

SLUŽBY
DENTÁLNÍ HYGIENISTKY
PROČ DENTÁLNÍ HYGIENA? – CO MŮŽE DENTÁLNÍ HYGIENISTKA NABÍDNOUT?
* Motivace a instruktáž čištění zubů, výběr správných pomůcek – Klademe
velký důraz na prevenci, naší hlavní snahou je problémům předcházet. Pokud pacient
zvládne správnou techniku čištění zubů, nedochází ke vzniku zubního kazu ani parodontitidy (známé jako parodontózy). Metodu čištění školíme přímo ve Vašich ústech, je totiž
nutné, aby se pacientovi ukázal i správný tlak kartáčku a individualizace čištění přímo
u něj v ústech.
* profesionální čištění zubů
* odstranění zubního kamene pomocí ultrazvuku i ručních nástrojů – kyret
* ﬂuoridace
* airﬂow (pískování) – odstraňování zubních pigmentů
* bělení zubů
POMŮŽE VÁM ŘEŠIT NÁSLEDUJÍCÍ POTÍŽE, POKUD JIŽ NASTALY:
* zánět dásní * parodontitida * krvácení dásní * zubní kámen
* zápach z úst * pigmentace na zubech (skvrny od čaje a kávy…)
Objednat se můžete: telefonicky 481 120 504
osobně – DENTES Železný Brod s. r. o., Masarykova 486 (MUDr. Vedralová)
e-mailem – vedralova.dentes@seznam.cz
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