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ÚVODní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
v poslední době se v celostátních médiích objevují úvahy, polemiky nebo rozbory ohledně
zásob nerostného bohatství v České republice. Je to pochopitelné, tento problém vyvstává
ve světě například v souvislosti s napjatější politickou situací, tenčícími se zdroji nerostných
surovin anebo zvyšujícím se počtem obyvatelstva na naší planetě. Těžba se také přesouvá
do jiných zemí a v těch tradičních se objevují nové technologie umožňující vytěžit zbylé
zásoby ze starých ložisek.
V této souvislosti se problematika těžby nerostných surovin nevyhýbá ani Železnému Brodu.
Dá se říci, že nejčastěji diskutovanou je těžba vápence, pokrývačských břidlic a čediče.
Co se týče těžby vápence, v minulých dnech vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí
chráněné ložiskové území Koberovy. Jedná se o prostor po obou stranách silnice od skládky
do Koberov. Samotné vyhlášení neznamená těžbu, znamená však uzávěru pro stavební
činnost. Ministerstvo v tomto případě nerespektovalo naše nesouhlasné stanovisko stejně
jako nesouhlas obce Koberovy. Požadovali jsme odepsání zásob tohoto ložiska nebo
alespoň převedení do nebilančních zásob. Navíc nebylo bráno v potaz ani zamítavé
stanovisko vedení Chráněné krajinné oblasti Český ráj, neboť se na dotčeném území
rozkládá přírodní památka Na Vápenici. V současné době proto zvažujeme odvolání přímo
k ministrovi životního prostředí.
V případě těžby pokrývačských břidlic je třeba si uvědomit, že tato surovina z okolí našeho
města je svým složením unikátní v rámci našeho státu. Využívá se nejen na pokrývačské
práce, hlavně pro historické budovy, ale třeba také jako plnivo do barev nebo lepenek. Těžba
tedy podléhá momentální poptávce. Zásoby břidlic na území města nebo v jeho okolí jsou
více než na 100 let.
Těžba čediče jako stavebního kameniva se týká lomu na Pelechově. Zde je sice stanoven
dobývací prostor, ale zásoby na ložisku jsou velmi malé a těžba by byla neefektivní. Mohl
by se zde rovněž objevit problém se spodními vodami, který nyní limituje těžbu ve Smrčí.
Jelikož však dobývací prostor patří významné soukromé firmě se zaměřením na dopravní
stavby, nelze vyloučit v budoucnu její snahu o znovuobnovení těžby na tomto ložisku.
V současné době takové signály nemáme.
Dovětek k tématu - snaha o těžbu ložisek nerostných surovin není nahodilá, vždy by měla
vycházet z přijatých dokumentů, kromě těch specializovaných se jedná v našem případě
hlavně o Surovinovou politiku ČR a Regionální surovinovou politiku Libereckého kraje.
Na závěr příznivé konstatování – určitě dobrou zprávou pro občany našeho města je
odsouhlasení městského rozpočtu zastupitelstvem města. Rozpočet se snaží pokrýt všechny
oblasti života v našem městě, na straně druhé pochopitelně nemáme tolik finančních
prostředků, abychom pokryli všechny potřeby, vždy dojde k nějaké redukci požadavků.
Dovolte nám tedy, abychom jako vedení města poděkovali všem zastupitelům, kteří vznesli
opravdu konstruktivní dotazy a návrhy k rozpočtu a kteří ve finále schválili městský rozpočet
pro rok 2016 v jeho stávající podobě. Ještě jednou děkujeme a vám všem ostatním pak
přejeme pěkné první jarní dny.

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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Mgr. František Lufinka, starosta

radnice informuje
Usnesení Rady města Železný Brod z 21. schůze
konané dne 18. 1. 2016
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje doplněný program schůze rady města
souhlasí s užitím znaku Města Železný Brod pro vědecké účely obrazové publikace „Klíč ke
znakům měst České republiky“, která bude vydána v rámci ediční řady Moravské zemské
knihovny v Brně
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Železný Brod a Obcí Líšný
o výkonu přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích do 31. 12. 2018. Cena za
každé započaté řízení je 1 000 Kč
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Železný Brod a Obcí Líšný
o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy rozhodování o zrušení údaje o místu
trvalého pobytu do 31. 12. 2018, s tím, že cena za každé započaté řízení je 1 000 Kč
schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Městem Železný Brod a Obcí Líšný
o výkonu přenesené působnosti na zabezpečení provádění zápisů údajů do ISÚI adres
a nemovitostí podle zák. č. 111/2009 Sb., o základních registrech do 31. 12. 2018. Cena za
každý zápis je 100 Kč
schvaluje uzavření Dodatku číslo 4 ke Smlouvě o převodu licencí programového vybavení Radnice VERA
schvaluje darovací smlouvu mezi obdarovaným městem Železný Brod a dárcem Svatý
Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s., se sídlem: Zubatého 685/1, 614 00 Brno – Sever,
IČ: 01905872, zastoupená prezidentem spolku Ing. Jiřím Bezděkem. Předmětem smlouvy je
poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč na pořízení hasičského vybavení pro JSDHO
Železný Brod
souhlasí s bezplatným převodem nepotřebného vybavení dle předloženého seznamu
z majetku Města Železný Brod do majetku Skautského střediska Údolí Železný Brod,
Betlémská 733, k datu 1. 3. 2016
schvaluje vydání závazného stanoviska Města Železný Brod k odkupu vozidla Škoda
Rapid Spaceback, VIN SPZ 4AY 1767, po skončení smlouvy o operativním leasingu, za
zůstatkovou cenu 239 750 Kč (vč. DPH) od spol. Autosalon Astra a. s.
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 411529 se zhotovitelem EVOSA spol. s r. o., Frýdštejn
72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 18384501, kterým se mění cena díla na 286 518 Kč
bez DPH a posouvá termín realizace do 22. 1. 2016
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 431/2015 se zhotovitelem Vít Šimek, 5. května
1142/10, 140 00 Praha 4, IČ: 71672966, kterým se mění termín dodávky vybavení expozice
muzea do 29. 2. 2016
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě č. 411526 se zhotovitelem EVOSA spol. s r. o., Frýdštejn
72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČ: 18384501, kterým se mění cena díla na 1 197 427 Kč
bez DPH a posouvá termín realizace odkanalizování sokolovny do 30. 4. 2016
souhlasí s umožněním přístupu Investora – Severočeské vodárenské společnosti, a. s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice - při provádění stavby „JN 037 043 Železný Brod, Smetanovo
zátiší – rekonstrukce vodovodu“ na pozemky par. č. 1394, 3279/1, 93, kat. území Železný
Brod, v obci Železný Brod, které jsou ve vlastnictví Města Železný Brod
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radnice informuje
schvaluje uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících
s rekonstrukcí vodního díla se společností Severočeská vodárenská společnost, a. s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, kterou se Severočeské vodárenské
společnosti, a. s., umožňuje vstup a vjezd na příjezdné, průjezdné a vodovodem nebo
kanalizací přímo dotčené pozemky parc. č. 1394, 3279/1, 93, kat. území Železný Brod ve
vlastnictví Města Železný Brod za účelem kontroly, údržby nebo stavební úpravy vodovodu
nebo kanalizace
souhlasí s pokácením 12 lip a 1 cypřišku na hřbitově v Železném Brodě
ukládá odboru územního plánování a regionálního rozvoje realizovat na hřbitově v Železném
Brodě náhradní výsadby v minimálním počtu 12 lip kultivaru „Rancho“
souhlasí s pořádáním pravidelných prodejních trhů v Železném Brodě v roce 2016
1× měsíčně firmou Obchodní a pořadatelská činnost – Václav Chaloupka, Donín 224,
463 34 Hrádek nad Nisou, IČ: 46512314
schvaluje čerpání fondu odměn v průběhu roku 2016 v ZŠ Pelechovská na odměny
pedagogů školy za práci nad rámec jejich pedagogické činnosti
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 16 000 Kč SUPŠS Železný Brod na Masopust, který se
bude konat 16. 2. 2016 v Železném Brodě – dotace bude poskytnuta po schválení rozpočtu
na rok 2016
schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace – veřejnoprávní
smlouva bude uzavřena po schválení rozpočtu na rok 2016
bere na vědomí oznámení výše dluhu na nájemném z nebytových prostor stavby
s čp. 823 – Železný Brod p. Karla Večerníka, Smetanovo zátiší 49, Železný Brod,
IČ: 15687155
ukládá finančnímu odboru vymáhat dluh a sepsat splátkový kalendář na rok 2016
schvaluje záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání v objektu čp. 350 v ul. Příčná
v Železném Brodě
schvaluje záměr pronájmu kanceláře č. 211 – prostoru sloužícího podnikání v objektu
čp. 350 v ul. Příčná v Železném Brodě
schvaluje pronájem prostoru sloužícího podnikání v objektu čp. 357 v ul. Masarykova
v Železném Brodě, provozovna Pizzerie, společnosti CAMPIETRO s. r. o., Jičínská 226/17,
130 00 Praha 3 – Žižkov za podmínek zveřejněných v záměru
bere na vědomí zprávu z redakční rady ze dne 16. 12. 2015
schvaluje pronájem prostoru k podnikání v budově s čp. 500 – ul. Masarykova, která je
součástí pozemku pč. 785 v k. ú. Železný Brod za účelem pořádání prodejních akcí pro
veřejnost, pro 1. pololetí roku 2016, 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, náměstí 3. května 1, Železný Brod, IČ: 00262633 a firmou S-textil s. r. o.,
Budyšínská 381/26, Praha 8, IČ: 27645657
schvaluje pronájem části ppč. 1389/5 v k. ú. Železný Brod za účelem postavení plechové
garáže panu Pavlovi Šimkovi, IČ: 42459079, DIČ: CZ6406130687, Železný Brod, ve výši
2 376 Kč za rok (osvobozeno od DPH)
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schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku pč. 1389/5 v k. ú. Železný
Brod mezi Městem Železný Brod, IČ: 00262633, se sídlem náměstí 3. května 1, Železný
Brod a panem Pavlem Šimkem, IČ: 42459079, DIČ: CZ6406130687, Železný Brod od
1. 1. 2016
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-4012434/001JN, Železný Brod, F. Balatky 126/4 – kabel NN 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, zastoupené Chládek a Tintěra a.s., Nerudova 16, Litoměřice,
IČ: 62743881, která je zastoupena Bc. Josefem Šišovským, Tolstého 871/1, Litoměřice,
IČ: 87724847 na pozemky pč. 2640 v k. ú. Železný Brod a pč. 1577/1 v k. ú. Hrubá Horka
schvaluje přidělení bytu č. 16 v DPS Železný Brod manželům Z. F. a Č. F., oba trvale bytem
Koberovy, Železný Brod
schvaluje výjimku Obecně závazné vyhlášky města Železného Brodu č. 1/2013 o úpravě
doby nočního klidu pro Tenisový ples a souhlasí s dobou nočního klidu v noci z 30. 1. 2016
na 31. 1. 2016 od 2:00 do 6.00 hodin
schvaluje přijetí finančního daru do rozpočtu ZŠ Pelechovská ve výši 2 000 Kč od firmy
TFnet s. r. o., Masarykova 203, Železný Brod, IČ: 25471996 – finanční prostředky budou
použity na odměnu pro tři vítězné třídy projektu „Vytvoř návrh PF 2016 pro TFnet a vyhraj
pro svoji třídu příspěvek na školní výlet“.
schvaluje pronájem prostoru pro podnikání v čp. 75 – část obce Jirkov, obec Železný Brod
pro konání akce Hasičský ples dne 13. 2. 2016 za cenu 1 200 Kč včetně DPH, akci pořádá
Sbor dobrovolných hasičů Jirkov, IČ: 64668011, se sídlem Jirkov čp. 2, Železný Brod
schvaluje nájemní smlouvu pro pronájem prostoru pro podnikání v čp. 75 – část obce Jirkov,
obec Železný Brod mezi Městem Železný Brod, IČ: 00262633 a Sborem dobrovolných
hasičů Jirkov, se sídlem Jirkov čp. 2, Železný Brod, IČ: 64668011, zastoupen starostou
Františkem Šilhánem

Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod
z 10. zasedání konaného dne 1. 2. 2016
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program zasedání zastupitelstva města v předloženém znění
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 9. zasedání zastupitelstva města
souhlasí s provedením rozpočtových opatření č. 8 za rok 2015
schvaluje mandát starostovi města k jednání s Libereckým krajem o podmínkách pronájmu
prostor domova mládeže SUPŠS Železný Brod pro účely umístění Základní umělecké školy
schvaluje rozpočet města Železný Brod na rok 2016
schvaluje závazné ukazatele rozpočtu v členění dle předloženého a zveřejněného materiálu
„Návrh rozpočtu města Železný Brod na rok 2016“
schvaluje příspěvek ze Sociálního fondu na stravné pro zaměstnance i dlouhodobě
uvolněné členy zastupitelstva ve výši 21 Kč
schvaluje příspěvek ze Sociálního fondu na ošatné pro rok 2016 ve výši 1 500 Kč
schvaluje dotační programy města na rok 2016: Program podpory sociálních služeb
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radnice informuje
v Železném Brodě na rok 2016, Program podpory sportu a tělovýchovné činnosti v Železném
Brodě na rok 2016 a Program podpory kultury, činnosti spolků v Železném Brodě a podpory
organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže v Železném Brodě na rok 2016 za
účelem čerpání dotací z těchto programů
schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro
rok 2016 a zaplacení částky 559 800 Kč na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
neschvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1124/2 v k. ú. Jirkov u Železného Brodu
revokuje usnesení č. 48/12 zm ze dne 14. 5. 2012 o prodeji pozemku parc. č. 48/2 – zahrada
o výměře 2818 m² v k. ú. Chlístov u Železného Brodu
schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 48/2 – zahrada o celkové výměře 2818 m²
v k. ú. Chlístov u Železného Brodu, podmínkou prodeje je stavba rodinného domu, min. cena
za 1 m² je stanovena ve výši 600 Kč (osvobozeno od DPH)
schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 645/3 o celkové výměře 146 m² v k. ú. Železný
Brod

Usnesení Rady města Železný Brod z 22. schůze
konané dne 8. 2. 2016
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje doplněný program schůze Rady města
schvaluje vnitřní směrnici č. 1/2016, která stanoví pravidla pro ochranu osobních údajů
schvaluje uzavření dodatku č. 003 Pojistné smlouvy č. 2734312435 ze dne 20. 12. 2012
s UNIQA pojišťovna, a. s., se sídlem Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČ: 49240480 – nový
pojištěný Mateřská škola Železný Brod, Na Vápence 766, příspěvková organizace
schvaluje úpravu výše tuzemského stravného ve Směrnici o poskytování cestovních náhrad
s účinností od 1. 2. 2016 takto: a) 83 Kč trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, b) 127 Kč trvá-li
pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, c) 198 Kč trvá-li pracovní cesta
déle než 18 hodin
schvaluje zachování cen roku 2015 pro rok 2016 u pronájmu pozemků dle seznamu
předloženého finančním odborem, a to s účinností od 1. 1. 2016
souhlasí s pokácením 13 stromů u ZŠ Pelechovská
Ukládá odboru ÚPaRR zajištění realizace náhradní výsadby – aleje
Doporučuje aktivní účast ZŠ Pelechovská na výsadbě a následné péči o alej
bere na vědomí informace o uzavřené smlouvě na nátěr zvonice v Železném Brodě, se
zhotovitelem Stanislav Kadlec, Rádlo 280, 468 03 Rádlo, IČ: 67841988, cena 99 704 Kč
vč. DPH
schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb pro Bytový podnik města
Železného Brodu na období 2016 se společností Spolak advokátní kancelář s. r. o.,
IČO: 28703448, DIČ: CZ28703448, se sídlem 8. března 21/13, Liberec V – Kristiánov,
460 05 Liberec
schvaluje umístění zákazové dopravní značky 3,5 t na úrovni hřbitova v Jirkově směrem
dolů a doporučuje pro svoz vytěženého dřeva využití tzv. Maturovy cesty
bere na vědomí zprávu Hospodářské komise ze dne 27. 1. 2016
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schvaluje pronájem prostoru pro podnikání s vnitřním vybavením o celkové výměře
272 m2 v budově s č. p. 500 – stavba občanské vybavenosti, ul. Masarykova, Železný Brod,
která je součástí pozemku p. č. 785 v k. ú. Železný Brod za účelem provozování restaurace
panu Michalu Bernatovi, IČ: 75990997, DIČ: CZ8007302523, Huť 25, 468 26 Bratříkov.
Výše nájmu je stanovena na 10 000 Kč/měs. + energie po dobu prvního smluvního roku,
a 16 000 Kč/měs. + energie počínaje dalším smluvním rokem
schvaluje nájemní smlouvu mezi Městem Železný Brod, IČ: 00262633, náměstí 3. května
1, Železný Brod a panem Michalem Bernatem, IČ: 75990997, DIČ: CZ8007302523, Huť 25,
468 26 Bratříkov
schvaluje změnu nájemní smlouvy mezi Městem Železný Brod, IČ: 00262633, náměstí
3. května 1, Železný Brod a ČS a. s. IČO: 45244782 v čl. III., odst. 1 nájemní smlouvy
a dodatku č. 2 – nájemní vztah uzavřít na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní lhůtou
a projednání úpravy bodu 9 g) dodatku č. 2
bere na vědomí žádost paní *** o vrácení kauce na byt
ukládá Bytovému podniku vyplatit 2/3 složené jistoty na byt *** v souladu s dodatkem č. 1
ke Směrnici města Železného Brodu pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města
souhlasí s přihlášením pana *** k trvalému pobytu na adresu Průmyslová 314, Železný Brod
za podmínky přihlášení na evidenčním listě Bytového podniku ***
schvaluje přidělení bytu č. 10 v DPS Bzí panu * trvale bytem *** Železný Brod
souhlasí s umístěním sídla spolku Klub kanoistů Železný Brod, IČ: 64669114 na adrese
náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod a souhlasí, aby tato adresa byla zapsána do
Spolkového rejstříku jako sídlo spolku
pověřuje místostarostu města Železný Brod Mgr. Ivana Mališe k podpisu Smlouvy o prodeji
reklamní plochy na sociální vůz Dacia Dokker pro Pečovatelskou službu Železný Brod.
Jedná se o plochu celé přední kapoty, kde bude umístěna reklama Města Železný Brod na
6 let v dohodnuté ceně reklamy 20 000 Kč + DPH
bere na vědomí informaci o přípravě prodeje služebního vozidla Škoda Octavia z důvodu
stáří a technického stavu
schvaluje zahraniční pracovní cestu starosty za účelem jednání o možnosti česko-polské
spolupráce ohledně výstavby knihovny

Stránky města nabízí občanům dvě nové sekce
Rozklikávací rozpočet
Město Železný Brod od nového roku spustilo novou aplikaci, tzv. „rozklikávací rozpočet“.
Jedná se o jednoduchý nástroj s intuitivním ovládáním, ve kterém může najít potřebné
informace každý, kdo má zájem se více dozvědět o hospodaření města. Aplikace je přístupná
z webových stránek města a informuje o plnění rozpočtu v dělení na jednotlivé položky.
Rozpočet města si můžete rozkliknout v sekci Občan->Dokumenty->Rozpočet.
Nabídky práce v našem regionu
Sháníte práci v okolí Železného Brodu? Nápomoci vám může aktuální přehled plných
a zkrácených pracovních úvazků a brigád umístěný na stránkách města. V sekci Občan
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radnice informuje
->Nabídky práce v regionu se ve spolupráci se serverem prace.cz pravidelně obměňuje
nabídka volných míst v okolí Železného Brodu s dojezdovou vzdáleností do 50 km. Věříme,
že vám tato služba bude užitečná a třeba i pomůže k získání nového zaměstnání.
Mgr. František Lufinka, starosta, Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Poděkování
Ke konci roku 2015 odešel z postu vedoucího odboru dopravy do zaslouženého důchodu
pan Karel Císař. Odbor svědomitě a spolehlivě vedl od roku 2003 a i nadále bude úřadu
nápomocen svými znalostmi a zkušenostmi. Za práci, kterou pro naše město vykonal, mu
náleží velké poděkování.
Za kolegy z úřadu Mgr. František Lufinka

Úprava úředních hodin
Pondělní úřední doba od 1. 4. 2016 bude opět od 8.00 do 17.00 hodin. Tato úprava bude
provedena na základě několikaměsíčního statistického šetření, které ukázalo, že v době
mezi 17.00 až 18.00 byla návštěvnost minimální pouze u dvou odborů (1–3 lidé), u ostatních
byla nulová. Vzhledem k efektivitě tak dojde k úspoře provozních nákladů úřadu.
Mgr. František Lufinka, starosta, Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Dotační programy města
Zastupitelstvo města Železný Brod na svém zasedání dne 1. 2. 2016 schválilo znění
dotačních programů města Železný Brod pro rok 2016. Jedná se o 3 programy: Program
podpory sociálních služeb, Program podpory sportu a tělovýchovné činnosti a Program
podpory kultury, činnosti spolků v Železném Brodě a podpory organizací nabízejících
volnočasové aktivity mládeže.
O dotaci z těchto programů mohou žádat fyzické i právnické osoby s povinností určité finanční
spoluúčasti a podpisem veřejnoprávní smlouvy. Žádosti o dotaci z těchto programů budou
přijímány ve dvou termínech. První termín je od 10. 3. 2016 do 24. 3. 2016 a druhý termín
od 1. 9. 2016 do 15. 9. 2016. Žádosti o dotaci budou přijímány na předepsaném formuláři na
podatelně Městského úřadu v Železném Brodě. Před vyplněním samotné žádosti je nutné
si přečíst příslušný program, v jehož rámci bude žádost o dotaci podána.
Další informace o podmínkách jednotlivých programů, předepsaný formulář žádosti
a vzor veřejnoprávní smlouvy jsou na webových stránkách města v rubrice Občan, sekce
Dokumenty, odkaz Formuláře. V případě dalších dotazů se můžete obrátit na místostarostu
města nebo na vedoucí finančního odboru.
Mgr. Ivan Mališ, místostarosta
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Proběhlo setkání starostů v Olszyně
V pondělí 15. února proběhlo
na Městském úřadě v Olszyně
setkání zástupců Města Železný
Brod a Obce Olszyna. Cílem
schůzky,
kterou
inicioval
starosta
Železného
Brodu,
Mgr. František Lufinka, bylo
navázání kontaktu se starostou
Olszyny,
mgr.
Leszkem
Leśko, prohloubení vzájemné
komunikace a přeshraniční
spolupráce.
Brodského starostu při cestě doprovázel Mgr. Martin Řehák z Odboru územního plánování
a regionálního rozvoje MěÚ a společně s polskými kolegy v Olszyně navštívili místní Kulturní
centrum – Gminny Ośrodek Kultury. Centrum bylo vybudováno z brownfieldu (bývalého
objektu továrny na nábytek) a občanům nabízí pestré kulturní vyžití, například knihovnu,
multifunkční učebny, společenskou místnost a další.
František Lufinka hodnotí návštěvu Olszyny jako dobrý krok k oživení vzájemného partnerství
a bude podporovat jakékoliv společné diskuze, setkávání a podílení se na společných
projektech, třeba prostřednictvím Česko-polských fondů. Stav dotačních programů pro
období 2014–2020 je tak katastrofální, že je nutné hledat partnery pro česko-polské nebo
česko-německé projekty, aby bylo snazší čerpat finance.
Jitka Kolová, sekretariát vedení města
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radnice informuje
	Ze sociálního odboru
Hledáme náhradní rodiče pro opuštěné děti
Opuštěné děti nepoznaly život ve fungující rodině. Odborníky jsou tyto děti označovány
jako děti ohrožené, neboť pro svůj další vývoj vyžadují zvýšenou péči a pozornost. Často
byly vážně zanedbávány, někdy i týrány a zneužívány, chybí jim pocit bezpečí blízkého,
rodinného prostředí.
V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny. Nemůželi dítě vyrůstat ve vlastní rodině, je na místě hledat optimální formu náhradní výchovy, což
může být pěstounská péče.

Mohli byste být náhradními rodiči – pěstouny?
V regionu Železnobrodska spolupracujeme s 20 rodinami, které pečují o děti, o které se
nemohou starat z různých důvodů jejich vlastní rodiče. Jsou to pěstounské rodiny a v nich je
pečováno celkem o 29 dětí. Další opuštěné děti čekají v dětských domovech a jejich přáním
je najít „svou“ náhradní rodinu, kde by byly šťastné.
Měli byste ještě volné místo u stolu i ve svém srdci?
Dokázali byste nabídnout dětem srdečný vztah, stabilní zázemí a domov?
Více informací: MěÚ Železný Brod, odbor sociálních věcí
Mgr. Halamová 728 17 126, Mgr. Žalek 777 718 903
Eva Sasková, vedoucí sociálního odboru

	Z odboru územního plánování a rozvoje
Fond na zlepšení úrovně bydlení na území města Železný Brod
Zastupitelstvo Města Železný Brod schválilo na svém zasedání 2. 11. 2015 vyhlášení
programu: Fond na zlepšení úrovně bydlení na území města Železný Brod. Program je
zaměřen na opravy, úpravy a rekonstrukce staveb na území města Železný Brod tak, aby
se zlepšoval vzhled a technický stav bytových a rodinných domů. Zájemci mohou využít
půjčky na dobu 2 až 7 let s úrokem od 0,5 – 1% úroku. Příjem žádostí je do 31. 3. 2016.
Přihlášky a pravidla naleznete na: www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory/
odbor-uzemniho-planovani-regionalniho-rozvoje/formulare/
Iveta Polejová, OÚPR
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	Z odboru životního prostředí
Málo využívané služby ve sběrném dvoře
Město Železný Brod od 1. 4. 2015 ve sběrném dvoře rozšířilo služby. Rozšířil se sběr
odpadů o odpad katalogového čísla 20 01 25 – jedlý olej a tuk. Za již téměř rok je však
zájem o tuto službu minimální. Že by občané města a provozovatelé místních restaurací
ve svých kuchyních olej nepoužívali? Jistě to tak není. Mnoho občanů se o tuto službu
zajímalo již v minulosti, ale jak je vidět, zůstalo jen u zájmu. Proto zveřejňujeme tento
článek, abychom vzbudili větší zájem o tuto službu, a doufáme, že se to povede. Pokud olej
přinese provozovatel restaurace, dostane doklad o předaném množství, který si založí do
své evidence odpadů. V žádném případě se nejedná o minerální oleje. Na ty platí zákon
o zpětném odběru. Protože odběratel těchto olejů, firma Trafinoil, si dopravu zajišťuje sama,
je odevzdání těchto olejů ve sběrném dvoře pro všechny zdarma.
Jedlé rostlinné oleje většinou končí v kanalizacích, které zanáší a způsobují problémy
s funkcí kanalizace a s čištěním odpadních vod. Je jedno, jedná-li se o centrální kanalizaci,
či o kanalizaci a čistírnu u rodinného domku. Provozovatelé kanalizací mají zvýšené náklady
na jejich údržbu, není to všechno zbytečné, když je možnost olej odevzdat?
Miloš Pala, odpadové hospodářství MěÚ Železný Brod

Městská policie
Městská policie Železný Brod informuje
V únoru zabezpečovala městská policie zdárný průchod průvodu masek při masopustu
a dále po celou dobu akce dohlížela na dodržování veřejného pořádku.
Dne 5. 2. 2016 v 20.37 bylo přijato telefonické oznámení, že do náhonu elektrárny ve
Vaněčkově ulici spadlo vozidlo, které jezdilo zvýšenou rychlostí po parkovišti u Penny
Marketu. Na místo se v 20.40 dostavila hlídka MP. V náhonu bylo zjištěno potápějící se
vozidlo, které ještě svítilo. Zda se uvnitř nacházejí osoby, nebylo vidět, ale z oznámení
vyplynulo, že je pravděpodobné, že ve vozidle je minimálně jedna osoba. Přes linku 112 byly
na místo přivolány všechny složky IZS. Strážníci se za pomoci plováku pokusili sami osobu
z vozidla vyprostit. Jeden ze strážníků se pokusil k vozidlu doplavat, ale byl stržen silným
proudem a musel být kolegou, který ho jistil za pomoci lana, přitažen ke břehu. Po příjezdu
hlídky PČR se o totéž pokusil i policista, kdy byl jištěn oběma zasahujícími strážníky, přesto
se nepodařilo proud překonat. Do vozidla se nepodařilo vniknout ani příslušníkům HZS,
kteří byli vybaveni speciálním vybavením. Proto muselo být vozidlo vytaženo za pomoci
těžké techniky a osoba byla vyproštěna až na břehu, kde si ji převzali pracovníci RZS.
Poté strážníci ohraničili vymezený prostor páskou a dohlíželi na dodržování zákazu vstupu.
Případ si na místě k vyšetřením převzala PČR. Při zákroku došlo k mírnému podchlazení
zakročujících strážníků.
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radnice informuje
Celkem bylo v období od 10. 1. 2016 do 10. 2. 2016 přijato 200 oznámení, 18 z nich bylo
vyřešeno v blokovém řízení, 30 případů bylo řešeno ve spolupráci s PČR. Dalších 9 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@zelbord.cz

Turistické informační centrum Žb
Upozorňujeme, že v době státních svátků 25. 3. (Velký pátek) a 28. 3. (Velikonoční
pondělí) vč. soboty 26. 3. je TIC zavřeno.

Nově v prodeji
• kniha K. Černý, M. Navrátil:
Železniční trať z Pardubic do Liberce na starých pohlednicích
Celobarevná publikace mapuje jednu z nejvýznamnějších tratí rakouské monarchie
(Jihoseveroněmecká spojovací dráha – k. k. Süd-Norddeutsche Verbindungsbahn), která
později propojila Liberec, Hradec Králové a Pardubice s Vídní. Kniha nabízí reprodukce
unikátních historických pohlednic z období první poloviny 20. století i dobových fotografií,
plánů a jízdních řádů vybraných z fondů archivů i významných sbírek soukromých sběratelů.

Aktuální předprodej vstupenek v TIC Železný Brod
a na www.evstupenka.cz
• Ženy přežijí – divadelní představení Studia DVA Praha (7. 3. od 19 hodin)
• představení v rámci Železnobrodských her (1.–2. 4.)

Met opera Kino Jitřenka Semily
přímé přenosy Metropolitní opery New York
(v částce 350 Kč je zahrnuta doprava zpět do Železného Brodu po skončení přenosu)
5. 3. od 18.45 hodin – G. Puccini: Manon Lescaut – nová inscenace
13. 3. od 15.00 hodin – G. Puccini: Manon Lescaut – ze záznamu
2. 4. od 18.45 hodin – G. Puccini: Madame Butterfly
10. 4. od 15.00 hodin – G. Puccini: Madame Butterfly – ze záznamu
16. 4. od 18.45 hodin – G. Donizetti: Roberto Devereux – Met premiéra
30. 4. od 18.45 hodin – R. Strauss: Elektra – nová inscenace
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Turistické informační centrum Žb
Změna času
V neděli 27. 3. na Boží hod velikonoční dojde ke změně času. Ve 02.00 ráno se ručičky
hodinek posunou o jednu hodinu dopředu na 03.00 hodin. Začne nám tak letní čas, který
potrvá až do 30. 10. 2016.
Alena Matějková, referentka

Železnobrodský jarmark 3.–5. 6. 2016
V Železném Brodě se mohlo do konce ledna hlasovat o podobě Jarmarku 2016. Do veřejné
ankety bylo zasláno celkem 612 hlasů a ze tří možných variant zvítězil s počtem 400 hlasů
Jarmark v rozsahu, který známe z let minulých. Je vidět, že Broďáci nechtějí změny, i když
se našli příznivci zjednodušené varianty Jarmarku na jednom břehu řeky Jizery, kterou
město použilo v loňském roce kvůli rekonstrukci mostu. Anketa se nesetkala s očekávaným
zájmem občanů, nicméně radnice věří, že se jedná o reprezentativní vzorek a hlasující tak
vyjadřují názor většiny obyvatel města.
Těšit se tedy letos můžeme na spoustu atrakcí – na náměstí 3. května, na Jiráskově
nábřeží, na hasičském cvičišti a u tenisových kurtů. Od 1. 3. do 30. 3. 2016 budou moci
přihlašovat své stánky doboví prodejci – pro ty bude určena zóna od mostu na nábřeží
Obránců míru po Malé náměstí. Komerční prodejci si svá místa budou moci zakoupit na
služebně Městské policie. Datum prodeje bude uveden na webových stránkách města.
Komerční stánky budou rozmístěny na Jiráskově nábřeží a na nábřeží Obránců míru od
zvonice u kostela sv. Jakuba Většího dále směrem k fotbalovému hřišti. Ceny za pronájem
stánkového místa budou zachovány: dobové stánky 500 Kč/3 dny, komerční stánky
700 Kč/1 den. Opakovaným nešvarem při pořádání velkých akcí na Malém náměstí je odklon
autodopravy z tohoto sektoru. V době rekonstrukce mostu se osvědčil obousměrný provoz
v Husově ulici – radnice se proto přiklání k úplnému uzavření silnice na nábřeží Obránců
míru a k zobousměrnění Husovy ulice.
Aktuálně se pilně pracuje na kulturním programu, který bude jako vždy připraven na
Malém náměstí. Rozhodně se máte na co těšit, ale prozatím nebudeme více prozrazovat.
Předpokládáme, že se nám podaří zajistit takový kulturní program, aby si na své přišli mladší
i starší návštěvníci. Víme, že Jarmark je zásahem do režimu chodu města, ale na druhou
stranu je určitým fenoménem, který k městu už dlouhodobě patří. Tak ať se nám vydaří!
Jitka Kolová, sekretariát starosty
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městské divadlo
ŽENY PŘEŽIJÍ

pondělí 7. března od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Skvělá konverzační hra z pera významného britského dramatika Arnolda Weskera
nabízí inteligentní humor a originální pohled do ženského světa.
Jsou tři a pojí je jedno přátelství. Energická podnikatelka Minerva, kterou před lety opustil
manžel, ale ona to zvládá víc než dobře. Decentní intelektuálka Mischa, která nedávno
opustila manžela a myslí si, že to zvládá. A přitažlivá Claire, kterou kvůli politické kariéře
právě opustil milenec a je jasné, že to nezvládá.
Hrají: Anna Šišková / Zuzana Mauréry, Jana Krausová, Jitka Schneiderová / Gabriela
Míčová, Vojtěch Kotek
Režie: Darina Abrahámová
Vstupné: 290 Kč, 250 Kč, 210 Kč
(předprodej v TIC Železný Brod a na www.evstupenka.cz)

OSKAR A RŮŽOVÁ PANÍ

pondělí 14. března od 10 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Hra francouzského dramatika Erica Emmanuela Schmitta o hlubokém přátelství
desetiletého Oskara a jeho pečovatelky babi Růži
v podání Klicperova divadla Hradec Králové.
Neúnavný rozumbrada, který zase tráví své dny v nemocnici, má díky hře moudře potrhlé
ošetřovatelky, možnost prožít si celý dlouhý lidský život. Od dětství, přes pubertu, první
lásku, starosti dospělých a druhou mízu, až po stáří. Otázky, starosti i zážitky, se kterými se
nechce svěřovat nechápavým dospělým, adresuje
ve svých dopisech Bohu. Humorné peripetie
a pikantní dětské glosy se střídají s dramatickými
okamžiky ubíhajícího Oskarova života. V koncertu
pro dva herce si protagonisté v rychlých střizích
zahrají hned patnáct postav příběhu.
Více na: www.jansklenar.com
Hrají: Jan Sklenář, Martina Eliášová, Režie: Ivan
Balaďa
Vstupné: 40 Kč (prodej vstupenek před
začátkem představení)

… možná největší citový zážitek sezóny ... (J. P. Kříž, Právo)
…Oskar a růžová paní je představení, které se člověku zaryje pod kůži. Zažila jsem ho
se studenty učiliště a viděla, jak se jich Oskarův příběh dotýká, jak hltají jeho nápady
a jak je obohacuje. (Z. Nováková, zpravodaj Radnice Hr. Králové)
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KOCOUR V BOTÁCH

středa 23. března od 10 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Tato klasická česká pohádka J. Tepera je klenotem
Hálkova městského divadla Nymburk již více než deset let.
Příběh mlynářova syna Petra, který po smrti otce zdědí jen černého kocourka. Kocour se však
ukáže být nejen zvířátkem, které mluví a chodí v botách, ale hlavně věrným pomocníkem,
který svému pánovi dopomůže ke štěstí. Svým důvtipem přemůže zlého čaroděje Morytáta
a Petr zásluhou kocoura získá jak bohatství, tak i přízeň královské dcerky Lucinky.
Pohádka je vhodná pro žáky 1.–4. třídy ZŠ, děti z MŠ a děti s maminkami na MD.
Více na: www.divadlonymburk.cz
Režie: Adolf Toman
Vstupné: 40 Kč (prodej vstupenek před začátkem představení)

DS Tyl Železný Brod
ŽELEZNOBRODSKÉ DIVADELNÍ HRY

Dubnová minipřehlídka ochotnických souborů,
během které můžete vidět tři divadelní představení.
Informace k pohádce, která se uskuteční v sobotu 2. 4. od 10 hodin budou informace
doplněny v dubnovém Zpravodaji a na plakátech.
Máte chuť přijít do divadla zdarma? Neváhejte a složte básničku (minimálně 4 verše),
která bude obsahovat slovo „divadlo“. DS Tyl Železný Brod v rámci Železnobrodských
her vyhlašuje soutěž nejen pro všechny básníky a poety. Každý, kdo přinese básničku do
25. 3. 2016 do TIC Železný Brod, obdrží 1+1 vstupenku zdarma. Náhodně vylosovaní autoři
budou v rámci her odměněni. Takže neváhejte a tvořte, pište, rýmujte a veršujte ... inspiraci
můžete načerpat třeba zde:
Těšil jsem se velice
na začátek měsíce – dubna.
To se u nás v divadle
konají vždy úžasné
Železnobrodské divadelní hry.
Alena Matějková
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městské divadlo
SVĚTÁCI

pátek 1. dubna od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod
„Než každý rok k Máchovu jezeru, to radši jednou
za život do Monte Carla“
Známá televizní hra Z. Podskalského a V. Blažka
doplněná hudbou A. Šrajera v podání Kulturního
a divadelního spolku Jizeran Rakousy.
Komedie o partě tří fasádníků od Velhartic pracujících
v Praze, v tom zářivém, velikém hlavním městě
plném lákadel, zábavy a bujarého nočního života. Po
dramatickém zážitku v grilbaru Diplomat, kde způsobí
požár, se rozhodnou vzdělat v oblasti společenského
chování. Doufají, že si napříště v takovém
„lepším podniku“ zaslouží, jako opravdoví světáci,
společnost dam na úrovni. Odevzdají se do rukou
zkušeného vychovatele, emeritního profesora tance
a společenské výchovy. Kdo mohl tušit, že nakonec
natrefí na trojici podobně „dobře vyškolených“ lehkých
dam?
Vstupné 50 Kč

SLAMĚNÝ KLOBOUK

sobota 2. dubna od 19 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Veselohru francouzského dramatika
E. Labiche uvidíte v podání DS Jirásek
Rokytnice n. Jizerou.
V úpravě Miroslava Horníčka se na scéně
odehrává komický příběh bývalého záletníka
Fadinarda, který je odhodlán se konečně oženit.
Cestou k nevěstě jeho kůň zničí klobouk dámy,
která právě podvádí svého manžela. Svatební
obřad, rodina nevěsty a zoufalá snaha o získání
nového klobouku rozpoutá snůšku komických
situací.
Vstupné 50 Kč
Pořádá DS Tyl Železný Brod s podporou
Města Železný Brod
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Studio Hamlet Železný Brod
Z únorového divadelního dění
V sobotu 13. února 2016 proběhlo v Městském divadle Železný Brod oblastní kolo soutěže
monologů a dialogů a jednoaktovek Svazu českých divadelních ochotníků (SČDO). Do
národních přehlídek byli za Jizerskou oblast nominováni:
Kandrdásek/dialog: Lenka Řeháková a Sára Kolomazníčková z Docela malého divadelního
souboru Nové Město pod Smrkem s Nevhodnou pohádkou
Pohárek/dialog: Jan Sladký, Lukáš Krupka a Aurélie Roubalová z DS Vojan Hrádek nad
Nisou s dialogem ze hry O dva míň
Jednoaktovky: Společnost bloumající veřejnosti Turnov s představením Klozet a Obnovený
divadelní spolek Jirásek Olešnice u Turnova s povídkou Velebníček a šlapka ze hry
Mandarinkový pokoj
Akce proběhla s podporou Libereckého kraje, SČDO Jizerské oblasti a Města Železný Brod.
V sobotu byla také předána ocenění Zlaté odznaky SČDO Jizerské oblasti. Z rukou
předsedkyně Vlaďky Koďouskové je převzali Iva Chaloupková ze Studia Hamlet Železný
Brod, Jiří Krasl z L.S.D. Lučany nad Nisou a Jan Lála z DS Vojan Mladá haluz Desná.
Soutěžní sobotě předcházela malá divadelní přehlídka Brodská pavučina. Obě její
představení si odbyla v Železném Brodě svá prvenství: Petrolejové lampy v podání Divadla
v Roztocké Jilemnice poprvé před publikem a Návštěva staré dámy v podání DS J. K. Tyl
Josefův Důl poprvé jako zájezdové představení. Obě byla nadprůměrně dobrá, a tak pevně
doufáme, že přítomní diváci neodcházeli nespokojeni.
Zdislava Bohuslavová

Zleva Sladký, Dušta, Felzmann a Kejzlar – veličiny amatérského divadla
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MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
Výzva pro zájemce o výstavu v městské galerii
Všichni, kteří mají zájem o uspořádání výstavy v městské galerii v roce 2017, mohou zažádat
o termín výstavy do konce května. V červnu budou žádosti vyhodnoceny kulturní komisí
a sestaven plán výstav na rok 2017.
Stačí vyplnit žádost, kterou zájemci o výstavu naleznou na http://www.zeleznybrod.cz/cz/
obcan/kultura-sport-spolky/galerie/. V tištěné podobě je žádost k vyzvednutí v Turistickém
informačním centru Železný Brod.

XYZ – VÝSTAVA DĚL TOMÁŠE RÝDLA

termín 12. 3. – 3. 4. 2016
Vernisáž výstavy proběhne 11. března od 17 hodin.

Městská galerie Vl. Rady
Koncepce umělecké tvorby Tomáše Rýdla využívá maximálně úsporných způsobů vyjádření
konkrétních prostorových vztahů. Opírá se vždy o pečlivé prozkoumání daného místa
(výstavního prostoru), na který následně reaguje buď instalací, nebo objekty. Na základě
tohoto tvůrčího principu vznikají více či méně složité prostorové kompozice, které obvykle
těží z estetické síly geometrické struktury evokující myšlenku, že jsou jen jakousi malou částí
řádově většího celku, který zatím není definitivní a má nějaký další skrytý význam. Autorovo
okouzlení geometrií se neopírá pouze o konstruktivistickou nebo minimalistickou estetiku,
ale staví na samých základech plastického vnímání člověka – nabízí totiž řád, rytmus
systém, což jsou hodnoty, které podvědomě uspokojují každého vnímavého diváka.
Tomáš Rýdl (*1982) je absolventem SUPŠ v Jablonci nad Nisou a VŠUP v Praze (2007),
ateliéru Sklo v architektuře a Prostorová tvorba prof. Mariana Karla. Od roku 2014
pedagogicky působí ve zdejší sklářské škole v oboru Produktový design.

K výstavě SALON III.
Již jen několik málo dnů (do neděle 6. 3.) zbývá pro návštěvu městské galerie
Vlastimila Rady, kde se v rámci výstavy SALON 3 prezentuje celkem 83 tvůrců se
132 exponáty. Za všemi uměleckými díly je patrná kreativita, úsilí, vložená energie
a chuť být svobodně tvůrčí. Mnozí autoři k účasti na výstavě přistoupili s velkou vážností
a respektem, další s nadsázkou a humorem. Městská galerie se díky této výstavě již po třetí
stala místem, kde návštěvníci obdivují (nebo se podivují), co jejich příbuzní, přátelé, známí
a sousedé dokáží. Rozpětí vystavených děl je opravdu široké a zahrnuje: kresby tužkou,
tuží, pastelkami a pastely, malbu olejem, akrylem, akvarelovými barvami. Zastoupena je
koláž, asambláž, krajka, výšivka, šperky, bižuterie, objekty z papíru, plstě, dřeva, keramiky,
kovu a dalších materiálů, divadelní rekvizity nebo literární díla. Vystavené jsou také autorské
fotografie. Nechybí samozřejmě ani sklo (objekty, figurky, vitráže, design…). Rozsah
zastoupených kategorií tentokrát sahá až ke konceptuálnímu umění – prázdné stěně
pojmenované autorem jako „Bílý čtverec na bílém pozadí“.
Návštěvníci výstavy mohou hlasovat pro jedno dílo, které jim připadá nejzajímavější. Vítězi
s nejvyšším počtem odevzdaných hlasů nabídneme termín pro samostatnou výstavu
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v příštím roce. Akci organizuje Občanská beseda, z. s. ve spolupráci s IKS Železný Brod.
Otevřeno so–ne, 13–16 hodin, návštěva výstavy je možná po předchozí telefonické domluvě
i v jiný čas (483 333 925).
Martin Hlubuček

KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Vybíráme z programu KC Kino Železný Brod
I v březnu se prostřednictvím kinosálu železnobrodského KC Kino vydáme do mnoha
koutů zeměkoule, do různých časových epoch, do říše fantasie i do zákoutí vlastní
mysli.
Zeměpisné výlety slibuje tentokrát zejména Dobré
kino - s ním se podíváme například do současného
Teheránu, a to prostřednictvím snímku Taxi
Teherán (22. 3.), vítězného filmu Berlinale 2015!
Renomovaný íránský tvůrce Jafar Panahi se v rámci
nuceného domácího vězení proměnil v taxikáře,
který prostřednictvím rozhovorů s rozličnými klienty nabízí vytříbeně kritický pohled na
íránskou společnost. Bez jakékoli sebelítosti a s odzbrojujícím humorem nastoluje otázku,
jak se má chovat umělec v zemi, která mu neumožňuje svobodu projevu...
Časové epochy se v březnu prolínají s výlety do říše fantasie a já věřím, že v tomto směru
potěšíme také mladší publikum, které dává přednost filmům v českém znění. Hned dva
filmy v březnu totiž nabídneme s českým dabingem: fantasy epos Bohové Egypta (5. 3.) je
rozmáchlé akční fantasy dobrodružství, které se inspirovalo klasickou mytologií starověké
egyptské říše, třetí pokračování volné Série Divergence: Aliance (12. 3.) pak zavede její
hlavní hrdiny Tris a Čtyřku do nového, mnohem nebezpečnějšího světa. Byť v původním
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD
znění s titulky, věřím, že největším lákadlem bude ale velkolepý souboj dvou nejslavnějších
superhrdinů na světě: snímek Batman vs. Superman uvedeme 25. 3.
Osobně jsem velice zvědav také na nový český snímek Já, Olga Hepnarová (26. 3.), který
vypráví příběh poslední popravené ženy v ČSSR.
Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz.
David Pešek

OD KARIBIKU K MAYSKÝM PYRAMIDÁM
(MEXIKO, BELIZE, GUATEMALA)
pondělí 21. března od 18 hodin

KC Kino Železný Brod
Cestopisná přednáška Petra Kvardy a Pavla Chluma
Hodinu a půl dlouhá přednáška nese název „Od
Karibiku k Mayským pyramidám (Mexiko, Belize,
Guatemala)“. Cestovatelé Petr Kvarda a Pavel
Chlum vás provedou napříč středoamerickým
poloostrovem Yucatán. Od moderních měst
plných luxusu přes močály a pralesy až k tisíce
let starým Mayským památkám. Navštívíme
i karibské ostrovy, patřící státu Belize a na
ostrově La Isla Bonita zažijeme pravý karibský
karneval. Budete se s námi moci ponořit pod
hladinu Karibského moře u přírodního monumentu Blue Hole, která je vzdálená desítky
kilometrů od pobřeží, či stopovat kolonie vzácných ptáků Tereje červenonohého a Fregatky
Velké na ostrůvku Half moon. Budete se s námi prodírat pralesy, prolézat podzemní
jeskyně, anebo si zaplavete v horské řece a zaskáčete z vodopádu. Budete moci zhlédnout
i Guatemalskou provincii Petén a hlavně světoznámou památku Unesco Tikal. Přes hraniční
řeku Usumacinta se pak přesuneme k další světoznámé památce Palenque. Při cestě zpět
na sever poloostrova projdeme uličkami Méridy, komplexem Chicen Itza a zdoláme vrchol
pyramidy v Cóba.
Vstupné dobrovolné
Pořádá IKS Železný Brod

PechaKucha night Železný Brod tentokrát podle diváků!!
pátek 1. dubna od 20 hodin

KC Kino Železný Brod
Pecha Kucha Night je jedinečný světový koncept setkávání umělců, designérů, výtvarníků,
grafiků, architektů a teoretiků, kteří tak mají možnost vyměnit si své zkušenosti a poznatky
z oboru a seznámit s nimi veřejnost. Železný Brod je teprve sedmým a zároveň nejmenším
městem v České republice, kde se Pecha Kucha Night pořádá. Tentokrát se můžete těšit
například na Jana Háska, Terezu Olivovou nebo studio Cave Canem.
Pořádá PKN tým a Občanská beseda Železný Brod
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Městské muzeum v Železném Brodě
Vyšel katalog sbírky skla a bižuterie Městského muzea
Městské muzeum vydalo na sklonku
minulého
roku
reprezentativní
katalog svých sbírek skla a bižuterie,
který ilustruje historii sklářské výroby
v Železném Brodě a blízkém okolí.
Na stodvacetiosmi stranách se v šesti
tematických kapitolách představují
předměty charakteristické pro zdejší
sklářskou výrobu – skleněné figurky,
tavené plastiky, umělecké sklo
i bižuterie. Fotografiím předchází
text o historii sbírky skla a texty
shrnující historii sklářské školy,
uvádějící přehled meziválečných sklářských podnikatelů a Železnobrodského skla. Vůbec
poprvé se tak dostává ke čtenářům ucelenější přehled o sklářské výrobě na Železnobrodsku.
Vydání katalogu finančně podpořilo Město Železný Brod a Ministerstvo kultury. Katalog si
můžete zakoupit v muzejní prodejně v budově muzea na náměstí 3. května během otevírací
doby muzea, nebo zavolejte na 483 389 081.

VELIKONOČNÍ JARMARK NA BĚLIŠTI
18.–20. března
pátek–neděle 9–17 hodin

Městské muzeum v Železném Brodě – Běliště
V tradičním předvelikonočním termínu se bude na Bělišti opět konat
Velikonoční jarmark.
Připravili jsme pro vás jarní dekorace, kraslice, pomlázky, řehtačky, perníčky a další
velikonoční a řemeslné zboží. Nakoupit budete moci i výrobky z dílny Spolku zdravotně
postižených. Chybět nebude také předvádění výtvarných rukodělných technik (paličkovaná
krajka, zdobení kraslic, skleněné figurky) a výtvarná dílna Střediska volného času Mozaika
ze Železného Brodu. Na sobotu i neděli je připraven doprovodný kulturní program. V sobotu
v 11.00 hodin zahrají žáci ZUŠ pod vedením Rudy Müllera a v neděli je od 11 hodin připravena
pohádka O dvanácti měsíčkách v podání divadla Spojáček z Liberce.
Vstupné 5 Kč a 10 Kč
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Městské muzeum v Železném Brodě
SKLENĚNÉ FIGURKY MILOSLAVA JANKŮ

5. března – 29. května
březen:
sobota–neděle 9–12 a 13–16 hodin

Městské muzeum v Železném Brodě,
sklářská expozice
V letošním roce uplyne sto let od narození malíře
a sklářského výtvarníka Miloslava Janků. Z jeho bohaté
malířské a sklářské tvorby vybíráme malý kousek
v podobě skleněných figurek, které navrhl během svého
působení v Železnobrodském skle.
Vstupné v rámci vstupného do muzea

JAROSLAV HUDSKÝ – výstava obrazů
12. března – 29. května
březen: sobota–neděle 9–12 a 13–16 hodin

Městské muzeum v Železném Brodě – Běliště
Jméno někdejšího ředitele železnobrodské Městské spořitelny, a také amatérského malíře –
krajináře Jaroslava Hudského už pomalu mizí z povědomí železnobroďáků, i když mnohým
zdobí domov jeho obrazy. I v muzejních
sbírkách je jeho tvorba bohatě zastoupena
a shodou náhod se v minulém roce
rozrostla o dvanáct nových obrazů z raného
a pozdního období jeho tvorby. Nové přírůstky
budete moci vidět na Bělišti do 29. května.
Vstupné v rámci vstupného do muzea
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další pozvánky ze žb a okolí
TRADIČNÍ BZOVSKÉ VELIKONOČNÍ TRHY
sobota 5. března od 10 hodin

sokolovna Bzí
Možnost nákupu velikonočního zboží, zabijačková kuchyně. K poslechu a tanci hraje od
16.00 hodin kapela Pohoda.
Pořádá TJ Sokol Bzí

NÁBOŽENSKÉ, IDEOLOGICKÉ A SPOLEČENSKÉ UTOPIE
NA ÚZEMÍ IZRAELE
středa 9. března od 18.15 hodin

aula SUPŠS (ul. Smetanovo zátiší)
Přednáška a beseda Daniela Zisse
Srdečně Vás zveme na přednášku izraelského architekta Daniela Zisse „Náboženské,
ideologické a společenské utopie na území Izraele“. Následovat bude beseda s přednášejícím.
Hlavní témata přednášky a následné besedy jsou: Staré město v Jeruzalémě jako svaté
místo tří monoteistických náboženství. Urbanistické experimenty v Izraelské architektuře,
unikátní druhy sídel: Kibuc, Mošav, Heachcut a Micpe. Městská komuna a moderní vertikální
vesnice.
Přednáška je určena široké veřejnosti a dozvíte se velmi poutavou formou hlubší informace
jak o historii, tak o aktuálním dění v Izraeli.
Těšíme se na Vaši účast a zvídavé dotazy.
Rebeka Kloudová & Martin Tomešek
Pořádá místní skupina České křesťanské akademie – Český ráj společně
s Občanskou Besedou
Daniel Ziss (* 1969 Jafa) studoval architekturu v Haifě (WIZO) a v Praze (ČVUT, AVU).
V současnosti žije se svou rodinou v Praze. Pracuje jako architekt a vyučuje na FFUK Praha
moderní hebrejštinu a přednáší o izraelské architektuře. Píše a překládá. Vlastní projekty
a realizace má v ČR, v Izraeli, v Německu, v Itálii a v dalších zemích v Evropě.

DĚTSKÝ KARNEVAL a BZOVSKÝ BÁL
sobota 12. března
Dětský karneval od 14 hodin
Bzovský bál od 20 hodin

sokolovna Bzí
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Gemini, zabijačková kuchyně.
Více informací na www.obec-bzi.cz.
Vstupné: 80 Kč
Pořádá TJ Sokol Bzí
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další pozvánky ze železného brodu a okolí
HRÁTKY S PAMĚTÍ

úterý 15. března od 10 hodin

Dům s pečovatelskou službou Železný Brod (ul. Obránců míru)
Sociálně-aktivizační služba pro seniory. Trénink paměti s lektorem Zdeňkem Chourou,
pracovníkem v sociálních službách a člen České alzheimerovské společnosti. Dobrou
náladu a tužku s sebou.
Následující termíny hrátek pro rok 2016 jsou: 19. 4., 17. 5., 21. 6., 19. 7., 23. 8., 20. 9., 18.
10., 22. 11. a 13. 12. (Možná změna termínu vyhrazena.)
Vstupné 15 Kč
Pořádá Odbor sociálních věcí MěÚ Železný Brod

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
sobota 19. března od 14 hodin

sokolovna Hrubá Horka
Sportovní a dovednostní hry, tanec, perfektní disco hudba, občerstvení.
Vstupné: dospělí 30 Kč, děti zdarma
Pořádá TJ Sokol Hrubá Horka

TRADIČNÍ ČEPEČEK

sobota 19. března od 14 hodin

sokolovna Hrubá Horka
K tanci a poslechu hraje hudební skupina Kontakt, půlnoční překvapení, horecké speciality.
Rezervace vstupenek na mob.: 607 803 427. Prodej 11. 3. v čase 18–20 hodin v sokolovně
na Hrubé Horce. V případě nevyzvednutí, se rezervované vstupenky vrací zpět do prodeje.
Vstupné: dospělí 30 Kč, děti zdarma
Pořádá TJ Sokol Hrubá Horka

NO COUNTRY FOR OLD MEN PT. 4
sobota 19. března od 19.30 hodin

Music Club Korint Železný Brod
Čtvrtá oslava narozenin železnobrodských i přespolních chuligánů s podtitulem „No Pain
No Gain Tour 2016“. Na akci se představí domácí a pořádající dřevorubci F. A. KING
(crossover). Dále vystoupí kapely Meresiew (metal/hardcore) Tábor, Never Say Never
(punk/rock) Hradec Králové, United Front (hardcore/crossover) Týn nad Vltavou, D. O. P.
(metal/hardcore) Žďár nad Sázavou.
Vstupné 70 Kč
Pořádá FAKING BOOKINGS a F. A. KING

JAK MAMINČIN MAZÁNEK PORAZIL DRAKA
sobota 26. března od 15 a 17 hodin

sokolovna Zásada
Veselá dobrodružná pohádka v podání DS Zásada.
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OBRAZY A GRAFICKÉ LISTY VÁCLAVA POKORNÉHO
4. března–24. dubna denně od 9 do 17 hodin

Muzeum a Galerie Detesk v Železném Brodě na náměstí
MUZEUM A GALERIE DETESK V ŽELEZNÉM BRODĚ NA NÁMĚSTÍ pořádá výstavu
obrazů a grafických listů Václava Pokorného (1914–2005). Nenarodil se v našem kraji,
ale žil zde a tvořil téměř šedesát let. Pokud mu to bylo dovoleno, podílel se na veřejném,
kulturním a zejména výtvarném životě. Ani když mu to bylo po roce 1969 z politických
důvodů znemožněno, nerezignoval a kolem sebe soustředil přátele a obdivovatele své
tvorby. Protože až v tomto období dospěl k umělecky nejzajímavějším výsledkům, dařilo
se mu ty, kteří za ním do ateliéru přicházeli, překvapovat novými obrazy, miniaturami nebo
grafickými listy. V té době již překročil šedesátku, ale zažíval umělecky nejplodnější období.
Až záviděníhodná vitalita mu vydržela téměř do devadesáti let.
Narodil se v Plzni, studoval na místní reálce, potom byl přijat na pražskou Akademii, ale
když zjistil, že na ní nezíská oprávnění učit na středních školách, dal přednost Českému
vysokému učení technickému. Jednou z předností byla všestrannost: kreslilo se tam,
malovalo, sochalo a dělala grafika, poznávaly staré malířské techniky a učilo restaurovat
pod vedením profesorů Oldřicha Blažíčka, Cyrila Boudy, Karla Pokorného a dalších. Praha
v té době žila bohatým uměleckým životem a student Pokorný nechyběl na žádné větší
výstavě českého i evropského umění. Když školu absolvoval, šel na vojnu. Potom začal
učit v Kroměříži, ale byla vyhlášena mobilizace. Po ztrátě pohraničí se do školy vrátil, ale
brzy byl propuštěn. Půldruhého roku pracoval na silnici. Potom se usadil v Praze, stýkal
s vrstevníky, z nichž některé znal již z ČVUT. Maloval obrazy se sociálním podtextem a měl
blízko k umělcům, kteří založili Skupinu 42. Měl se stát členem, ale první výstavu neobeslal,
domníval se, že pro ni ještě nemá vhodné obrazy. Druhé se zúčastnit nemohl, protože byl
totálně nasazen. Na třetí pozván nebyl.
Zúčastnil se Pražského povstání, potom učil na Gymnáziu V. Vančury v Praze. Začátkem
roku 1946 se náhodně setkat s Viktorem Vorlíčkem, spolužákem z ČVUT. Ten hledal učitele
pro Státní odbornou školu pro umělecký průmysl v Jablonci nad Nisou. Nechal se přemluvit
s tím, že se za tři, nejpozději za pět let do Prahy vrátí. Nevrátil. V roce 1948 přišel komunistický
převrat, výtvarné spolky byly zrušeny a výtvarníci zorganizováni podle krajů. Jedna krajská
organizace SČSVU vznikla v Liberci. Stal se členem a několikrát byl zvolen předsedou.
Když zrušili školu v Jablonci, stal se výtvarníkem výtvarného střediska při sklářské škole
v Železném Brodě, založeného ředitelem Jaroslavem Brychtou. Byl jím až do vzniku Střední
průmyslové školy v Jablonci s větví výtvarnou a strojní. Roku 1961 šel na roční neplacenou
tvůrčí dovolenou. Po ní se do školy nevrátil a věnoval malbě. Byl figuralista a portrétista.
Neváhal ale malovat ani krajiny a květinová zátiší. Miloval život a oslavoval krásu ženy.
Obrazy měly nezaměnitelný rukopis. Náměty viděl kolem sebe, ale maloval i variace na díla
starých mistrů, podněty našel v klasické literatuře.
Vystavené obrazy nabízejí jen zlomek z uměleckého odkazu.
Antonín Langhamer
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Březen – měsíc čtenářů
České knihovny vnímají březen jako měsíc čtenářů, hledají se a oceňují největší a nejlepší
čtenáři. V letošním roce je vyhlášena soutěž čtenářských tříd ve spolupráci s projektem
Čtení pomáhá, kde děti za přečtené knížky a správně zodpovězené otázky získávají
padesátikorunové kredity, které mohou věnovat na charitativní projekt podle svého výběru.
U nás se do tohoto projektu zapojila třída 4. A ze ZŠ Pelechovská s paní učitelkou Hanou
Gregarovou. Přejeme jim úspěch ve velké konkurenci více než pěti set čtenářských tříd.
Oceňujeme, ale všechny naše věrné čtenáře a děkujeme jim, že nám i v ne zcela optimálních
podmínkách zachovávají přízeň.
Zveme i ty, kteří do knihovny dosud nechodí, aby nás navštívili a podívali se, co jim naše
městská knihovna může nabídnout.

Z knižních novinek
Henning Mankell: Firewall
V dalším případu se komisař Kurt Wallander ocitá v boji proti těm, kdo využili zranitelnosti
moderního digitalizovaného světa. Vše začíná smrtí muže u bankomatu…
Joy Fieldingová: Povídej, co vidíš
Hrdinka knihy trpí po napadení a znásilnění neznámým mužem návaly panické úzkosti
a hrozivými nočními můrami a zůstává uzavřena mezi stěnami svého luxusního bytu. Čas
si krátí pozorováním okolních domů dalekohledem, až jednoho dne zjistí, že ji z protějšího
domu denně sleduje vcelku pohledný muž. Jenomže potom ji začnou pronásledovat noční
telefonáty…
Vlastimil Vondruška: Husitská epopej III.
Rodina Prokopů prožívá krizi husitské revoluce. Hlad, mor, rozvrat země a morální devastace,
to provází osud země i rodu Prokopů. V knize se popisuje závěr radikálního husitství, úpadek
polních vojsk, jednání basilejského koncilu, nástup císaře Zikmunda na český královský trůn,
jeho smrt a vzestup vlivu kališnického panstva.
Edo Jaganjac: Sarajevská princezna
Svědectví bosenského lékaře o událostech roku 1993 a osudu pětileté dívky, zraněné při
bombardování Sarajeva – silné protiválečné dílo, fascinující kniha o lékařské etice, přátelství,
odvaze i strachu.
Zdeněk Mahler: …ale nebyla to nuda
Vzpomínková knížka doktora Zdeňka Mahlera přináší osobité poznámky, glosy a úvahy
vybrané z pečlivě vedených deníkových záznamů autora, který patří k nejvýraznějším
osobnostem naší kultury.
Marie Doležalová: Kafe @ cigárko
Knižní podoba blogu historek z hereckého podsvětí, za který získala oblíbená herečka
v roce 2015 Magnesii Literu.
Petr Möller: Železná dráha v údolí Kamenice
Publikace mapující textem i obrazovým materiálem 140 let historie železniční dráhy údolím
řeky Kamenice mezi Železným Brodem a Tanvaldem.
Dana Hudíková a Irena Matoušová
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SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
Plán na březen
7. 3.
po
Úřední den od 14 hodin.
			
Účastníci pobytu v Harkánech uhradí platbu za dopravu Žel. Brod – Praha
			
a zpět, členové 154 Kč, ostatní 404 Kč, v klubovně na Poříčí (p. Mullerová).
9. 3.
st
Výroční členská schůze, které se koná v zasedací místnosti MěÚ
			
v budově „B“, ve 3. poschodí.
			Začátek ve 14 hodin, prezentace a výběr příspěvku na rok 2016 začíná
			
v 13.30 hodin.
			
Program schůze: zpráva o činnosti a hospodaření, zpráva revisní komise,
			
změna názvu Sdružení na Spolek, vystoupení hostů z MěÚ, diskuze. 		
			Nezapomeňte si členské průkazy. Účast na schůzi je velmi důležitá!
14. 3. po	Ruční práce od 14 hodin, příprava na velikonoční jarmark na Bělišti.
16. 3. st
V rámci klubu ONKO a DIA, jedeme na exkurzi do pivovaru v Zásadě
			
(pivo Rezek).
			Sraz na Malém náměstí ve 13.15 hodin, odjezd linkovým autobusem do
			Zásady v 13.20 hodin, zpět linkovým autobusem v 16.50 hodin. Vedoucí
			
V. Petružálková.
18.–20. 3. 2016 Velikonoční jarmark na Bělišti
			
Prodej našich tradičních velikonočních výrobků. Přijďte nás navštívit
			
a podpořit naši činnost.
UPOZORNĚNÍ
V pondělí 14. 3. ve 14 hodin se vybírají doplatky na Itálii. Klubovka na Poříčí. Zálohy na
pobyt v Mariánských Lázních se budou vybírat v květnu, bude upřesněno.
DŮLEŽITÉ
Celodenní zájezd do Častolovic a Třebechovic se koná ve středu 27. 4., tedy o 14 dní
později než je uvedeno v plánu. Podrobnější informace budou v dubnovém zpravodaji
i ve vývěsce. Přihlášky M. Minářová. Zároveň se přijímají přihlášky na celodenní zájezd do
Průhonic a na Konopiště, který se bude konat 18. 5. 2016.
Sledujte aktuální informace ve vývěsce na tržnici.
Za výbor Marcela Minářová
Kontakty: neslysici@post.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

Sbor pro občanské záležitosti Informuje
Vážení spoluobčané, významná jubilea starších spoluobčanů v Železnobrodském zpravodaji
neuvádíme, ale kdo chce, může být ve Zpravodaji uveden. Gratulujeme k 70., 75., 80. výročí
a poté každý rok. Kdo nemá zájem o osobní gratulaci, může se telefonicky odhlásit na tel.
č. 483 333 960 u p. Ouhrabkové (budova MěÚ „B“).
Za SPOZ Marcela Minářová
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Rozpis domácích volejbalových utkání
začátky vždy od 10.00 a 12.00 hodin
5. 3. ŽB vs. TJ Sokol Mnichovo Hradiště „A“ (ženy – sokolovna)
19. 3. ŽB vs. TJ Vysoké n. Jizerou „A“ (muži – hala)
26. 3. ŽB vs. TJ Turnov „B“ (ženy – sokolovna)
Přijďte fandit na volejbal!
Jaroslav Paldus, TJ Sokol Železný Brod, oddíl volejbalu

Seminář florbalu v rámci výběrů talentované mládeže
pro učitele a rodiče
Vážení učitelé, rodiče, dovoluji si Vás pozvat v rámci výběrů talentované mládeže mladších
a starších žáků na florbalový seminář s hlavním metodikem J. Marksem. Pan Marks bude
mluvit o vedení tréninků mládeže jak v oddílech, tak i ve školách. Seminář bude realizován
formou, která bude propojovat teorii i s praxí. Tréninky budou v hale probíhat od 9.30 do
17.30 hodin a sledování tréninků je volně přístupné veřejnosti.
Termín semináře: 27. 3. 2016 od 9.30 do 11.00 hodin
Místo semináře: SC Železný Brod, Masarykova 500, Železný Brod
Cena semináře: zdarma
Důležitá upozornění: Občerstvení cca 100 m od haly
Na seminář si vezměte psací potřeby a blok na poznámky.
Kontaktní osoba: Blanka Procházková, 608 956 579, prochazkova@ceskyflorbal.cz
Alena Antoszová, SC Železný Brod

Ohlédnutí za tenisovou sezónou v roce 2015
Tenisový klub Železný Brod obměnil v roce 2015 složení výboru, který se nadále snaží
udržet klub v dobré kondici. Další výraznou změnou, spojenou s velkou administrací,
byl přechod z občanského sdružení na spolek, což nám nařizoval nový Občanský
zákoník.
Družstvo dospělých skončilo v krajské soutěži na 4. místě v osmičlenné skupině s bilancí
čtyř výher a tří proher. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci klubu a města.
V letošní sezóně plánujeme sestavení družstva dospělých B a nadále úspěšně pracujeme
s mládeží, která bude v brzké době již plně připravena na soutěže družstev i jednotlivců.
Chod klubu, údržbu areálu a sportovní činnost se snažíme financovat z prodeje občerstvení
v kiosku, pronájmu antukových kurtů a přetlakové haly v zimní sezóně. Velkou část získáváme
také z dotací od Města Železný Brod, Libereckého kraje, Českého tenisového svazu. Letos
zkoušíme i evropské dotace přes MŠMT. Děkujeme touto cestou Městu Železný Brod za
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podporu ve formě dotací ze Sportovní komise Města ŽB. Letos byly prostředky použity na
sportovní vybavení pro mládež, nové LED osvětlení do haly, úhradu energií a na mzdu
pro správce areálu. Dalším příjmem jsou i členské příspěvky, které se částečně snižují
brigádnickými hodinami na začátku každé letní sezóny. Je to i jeden ze způsobů, jak lépe
zvelebit náš areál a zázemí. Velký dík všem aktivním.
Rádi bychom ještě zmínili několik tradičních akcí, jež TK Železný Brod pořádá nebo kterých
se aktivně zúčastňuje během roku a rádi vás na nich uvidíme. Tenisový ples, příměstský
tenisový tábor pro mládež, čarodějnické sejkory, letní grilování kýty, poslední smeč, Den
dětí, cyklistický Memoriál Václava Vele.
Přijďte mezi nás!
Mgr. Jan Lufinka, předseda TK ŽB

Šestidenní z pohledu jirkovského Petra Huška
V září 2015 jsem v Košicích
reprezentoval Českou republiku
v klubové soutěži Mezinárodní
šestidenní motocyklové soutěže
enduro (ISDE), která je spíše
známá pod názvem Šestidenní.
Hovoří se o ní také jako
o motocyklové olympiádě, jelikož
jde o nejvyšší možnou metu
motocyklového sportu enduro
s velmi dlouhou tradicí a vysokou
celosvětovou prestiží.
Organizační přípravy začínají již
rok dopředu, kdy týmový manažer
zajišťuje ubytování v místě konání podniku, dopravu, akreditaci atd. Pro nominovaného
jezdce příprava na ISDE začíná již s ukončením předešlé sezony. Na ISDE 2015 jsem se tak
začal připravovat na podzim 2014 fyzickou přípravou v tělocvičně Základní školy ve Školní
ul. Na zimní fyzickou přípravu plynule navazuje jezdecká příprava, neboť dnešní enduro
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se oproti dřívější éře velice zrychlilo. I s ohledem na ochranu přírody jsem tak trénoval na
vhodných a dostupných tratích např. v Bozkově nebo na Rádle.
Do Košic jsme dorazili týden před startem závodu, abychom se v poklidu připravili na celou
Šestidenní. Je zapotřebí pěšky projít všechny rychlostní zkoušky a zapamatovat si je.
Jezdec se musí zaregistrovat a projít kolečkem administrativních a formálních přejímek, aby
byl do závodu připuštěn. Samotný závod pak probíhal od pondělí do soboty, kdy jsem strávil
stovky kilometrů v sedle svého motocyklu KTM v hornatém a lesnatém terénu okolí Košic
průměrně 8 hodin denně za každého počasí, výjimkou nebyly ani prudké dešťové přeháňky.
V cíli jsem skončil na pěkném 12. místě v kategorii klubových jezdců C2 a jako tým Motoklub
Chrastava 1 (jehož jsem byl členem) jsme obsadili 11. místo v konkurenci stovky týmů
z celého světa.
Za umožnění mé účasti na Šestidenní bych velice rád poděkoval celé své rodině, svým
sponzorům a všem, kteří mě podporují a v neposlední řadě také Městu Železný Brod za
finanční příspěvek z Programu podpory sportu a tělovýchovy.
Petr Hušek

Horolezecký oddíl Železný Brod
– úspěchy v závodní sezóně 2015/2016
Největším úspěchem HO ŽB v roce 2015, bylo zařazení lezkyně Gabriely Vráblíkové
do reprezentačního týmu ČR ve sportovním lezení. Být členem reprezentace je velký
závazek, ale i čest a odměna, která otevřela Gábině dveře do světa velkých závodů. Klíčem
k úspěchu jsou hodiny a hodiny tvrdé dřiny při
lezení, boulderingu, posilování, mnoho pádů
při zkoušení stále těžších cest a také nemalé
finanční prostředky umožňující systematický
trénink. Proto bych ráda poděkovala Městu
Železný Brod za poskytnutí finanční podpory.
„Už je to spoustu let od doby, kdy jsem začínala
s oddílem lézt na umělé stěně ,na sklandě'
a na železnobrodském Kozinci. A myslím, že
už mě to nepustí. Závody na české a hlavně
zahraniční půdě mě neskutečně motivují.
Hodiny breku vždy přebije silný zážitek ze
soutěže.“
A jak vlastně zatím sezóna probíhá? Myslím,
že nadějně, jak můžete sami posoudit
z uvedených výsledků:
28. 3. 2015 Český pohár dospělých v lezení
na obtížnost Praha – 4. místo
4. 4. 2015 Český pohár dospělých v lezení na
Foto Tomáš Binter
obtížnost Lomnice n. P. – 2. místo
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23. 5. 2015 Český pohár v lezení na obtížnost Kladno – 2. místo
3.–4. 10. 2015 Mistrovství ČR v lezení na obtížnost Písek – 2. místo
16. 1. 2016 Novoroční open Police nad Metují – 1. místo
30. 1. 2016 Slovácké oupn Uherský Brod – 1. místo
Nesmíme ale zapomenout na úspěchy dalších našich závodníků. Na Silvestrovských
závodech v Hejnicích měl oddíl silné zastoupení a na stupně vítězů naši členové dosáhli ve
více kategoriích:
1. místo Lucie Smolová (ženy)
2. místo Radek Votoček (mládež do 15 let)
3. místo Petr Potěšil (muži)
Nezbývá než popřát všem hodně sil a zdraví do dalších závodů!
Zuzana Nejedlová

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
	Základní škola Pelechovská
Do školy v sobotu? A proč ne?!
V sobotu 16. ledna se již po šesté konal na naší škole sobotní Den otevřených dveří. Proč
v sobotu, ptáte se? Důvod je jednoduchý. Záleží nám na tom, aby se k nám snadno mohl
přijít podívat každý, kdo má zájem, a sobotní dopoledne se k tomu hodí ideálně.
A tak se škola naplnila spoustou dětí, rodičů, babiček, sourozenců, kamarádů i předškoláčky
a jejich rodiči. Na chodbách to bzučelo jako o velké přestávce, nálada byla výborná, atmosféra
pohodová. Program zahájily tradičně ukázkové hodiny. Prvňáčci předvedli, že už umí číst,
a v matematice ve druhé třídě mohli rodiče vidět v praxi matematiku podle prof. Hejného.
Čtvrťáci na angličtině ukázali, jak zvládají tvořit přítomný průběhový čas a poté se svými
znalostmi pochlubily děti ze šesté třídy. Učebny byly tak plné velkých i malých diváků, že
téměř nebylo kde učit. Jestli byly děti nebo paní učitelky z početného obecenstva nervózní,
jejich výkony to rozhodně nepoznamenalo. Odpočinout a občerstvit se po náročné první
polovině akce bylo možno v kavárně a videokavárně, zasportovat v tělocvičně, nejmenší
návštěvníci si pohráli v pohádkové družině. Velký zájem byl o nově vybavené dílny, ukázku
našich učebnic i práce žáků z jednotlivých předmětů. Dveře všech tříd a učeben byly v tento
den nejenom otevřené; na příchozí zde navíc čekali vstřícní průvodci z řad učitelů nebo
deváťáků.
V příjemném prostředí zrekonstruovaného společenského sálu probíhala přednášková
část. Zástupce ředitele prezentoval činnost a novinky naší školy, a protože se u nás učíme
číst i počítat jinak, než bývá běžné, byla pro rodiče budoucích žáků připravena prezentace
o čtení genetickou metodou a matematice podle profesora Hejného. Na závěr děti
z 1. a 2. stupně předvedly pásmo jarmarečních písní, za které je nadšení a rozesmátí
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ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
diváci odměnili dlouhým
potleskem. Letošní ročník
akce přinesl i další novinku
– kromě sladkého pečiva
do kavárny připravila
školní jídelna také chutný
oběd. Ten si bylo možné
objednat předem a nás
i usměvavé paní kuchařky
potěšilo, s jak kladným
ohlasem se tato nabídka
setkala.
Uvědomujeme si, jak závažným rozhodnutím je pro rodiče volba správné školy, a je
mnoho faktorů, které hrají významnou roli. Dnešní doba umožňuje rodičům vybrat si pro
své dítě školu, která jim svým zaměřením, atmosférou a přístupem bude nejbližší. I proto
Den otevřených dveří pořádáme, aby každý mohl ochutnat, jak to u nás ve škole chodí,
a těší nás, že zájem o naši školu přesahuje hranice naší spádové oblasti. Den otevřených
dveří, který se vydaří, ochota dětí i rodičů přijít do školy v sobotu a ukázat všem, jak se
učíme, shledání s bývalými žáky, společně příjemně strávený čas neformálním povídáním
s rodiči, to je pro nás všechny zaměstnance školy významným oceněním naší práce
a povzbuzením pro další dny.
Hanka Gregarová, třídní učitelka 4. třídy

Velikonoční jarmareček
Učitelé a žáci ZŠ Železný Brod, Pelechovská 800, příspěvková organizace, vás zvou na
velikonoční jarmareček, který se koná 23. 3. 2016 od 15.00 hodin v prostorách vestibulu
školy. Očekává vás příjemný kolektiv školy se svými velikonočními výrobky a chutným
občerstvením.
Milan Hlubuček, ředitel školy

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod
Přijímací zkoušky do našich technicky zaměřených oborů – Aplikované chemie a Technologie
skla se uskuteční 18. a 19. dubna 2016. Přihlášky ke studiu se podávají dříve – nejpozději
do 15. března 2016 na předepsaném formuláři.
Škola reaguje na vysokou poptávku po absolventech oboru Technologie skla ze strany
sklářských firem. Sklářská škola v Železném Brodě je jediná škola v České republice, která
tento studijní obor nabízí. Není bez zajímavosti, že žáky Technologie skla finančně podporují
firmy – budoucí zaměstnavatelé našich absolventů.
MgA. Martin Hlubuček, zástupce ředitele
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	Základní umělecká škola Železný Brod
ŽÁKOVSKÉ MATINÉ

úterý 1. března od 17 hodin

Budova radnice – městská obřadní síň
Malý školní koncert pro začínající i pro pokročilé žáky v komorním prostředí městské obřadní
síně zprostředkuje rodičům, příbuzným, známým, kamarádům, ale i veřejnosti co nového se
malí umělci naučili a zvládli.
Pořádá Základní umělecká škola Železný Brod

TŘÍDNÍ KONCERTY

Budova radnice – městská obřadní síň

úterý 8. března od 17 hodin

žáci sl. učitelky Veroniky Jiřenové a Jany Vlačihové

středa 16. března od 17 hodin

žáci sl. učitelky Zlatky Chlupáčové a p. učitele Rudolfa Müllera

pondělí 21. března od 16.30 hodin

žáci p. učitelky Miloslavy Vacíkové a p. učitele Jiřího Richtera

úterý 22. března od 17 hodin
žáci p. učitele Josefa Hlubučka

Mgr. Eva Lédlová, ředitelka

volnočasové aktivity
MS ČČK Hrubá Horka a TJ Sokol Hrubá Horka
MS ČČK Hrubá Horka a TJ Sokol Hrubá Horka společně s CK Scandia-Czech tour pořádají
v termínu 8.–13. 7. 2016 zájezd do Švýcarska aneb až na Matterhorn. Předběžná cena je
6 990 Kč + vstupy. Zájemci se mohou neprodleně hlásit na mob.: 775 295 931. V měsíci
dubnu bude uskutečněna beseda se zástupcem cestovní kanceláře. Srdečně vás všechny
zveme.
Marie Šírková, MS ČČK Hrubá Horka

Středisko volného času Mozaika
Akce na březen
11. 3.	Spaní s pohádkovou keškou
18.–20. 3.
Velikonoční dílničky na Bělišti
24. 3.
Velikonoční šachový turnaj
		
Velikonoční dílničky v SVČ Mozaika
25. 3.	Otvírání pokladů – jednodenní výlet
29. 3.
Grand Prix – závody automodelářů

1. 4. Noc s Andrsenem (společná
akce s Městskou knihovnou
Železný Brod)

Eva Rydvalová, ředitelka
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OSTATNÍ
POŘAD BOHOSLUŽEB O VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH
V ŽELEZNÉM BRODĚ A OKOLÍ
Zelený čtvrtek
18.00 hodin mše sv.

Železný Brod – kostel sv. Jakuba Většího

Velký pátek
10.00–11.30 a 14.00–15.30 hodin Adorace Nejsvětější Svátosti + příležitost ke svátosti
smíření
17.15 hodin Velkopáteční křížová cesta
18.00 hodin Památka umučení Páně – velkopáteční obřady
Bílá sobota
10.00–11.30 a 14.00–15.30 hodin Adorace Nejsvětější Svátosti + příležitost ke svátosti
smíření
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 hodin Svěcení pokrmů
20.00 hodin Velikonoční vigilie
Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční
7.00 hodin Železný Brod, mše sv. pro poutníky do Lužice
9.00 hodin Železný Brod, slavnostní mše sv.
11.00 hodin Loučky, mše sv.
16.00 hodin Krásná, mše sv.
Pondělí velikonoční
8.30 hodin Železný Brod, mše sv.
10.00 hodin Držkov, mše sv.
11.00 hodin Zásada, mše sv.
Připravujeme

HLASY PŘÍRODY V BAROKNÍ HUDBĚ
úterý 17. května od 17 hodin

kostel sv. Jakuba Většího, Železný Brod
Klasická hudební díla hrají Kateřina Bílková (cembalo), Pavel Fajtl (housle) a Jan Škdrlík
(violoncello).
Pořádá IKS Železný Brod ve spolupráci s uměleckou agenturou Art Petra
Podrobné informace budou uvedeny v dubnovém Zpravodaji
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Jubileum měsíce
Stanislav Libenský (1921–2002)
27. března uplyne 95 let od narození prof. Stanislava Libenského, zřejmě nejvýznamnějšího
sklářského výtvarníka, který se nesmazatelně zapsal do historie sklářské školy, jejímž byl
ředitelem v letech 1954–1963.
Jeho pedagogická práce a sklářské umění, vytvářené téměř půl století v nedílné spolupráci
s jeho spolupracovnicí a životní partnerkou Jaroslavou Brychtovou, ho proměnily v uznávanou
autoritu, které si dodnes váží celý odborný svět.
Seznam všech jeho uměleckých prací by byl úctyhodně dlouhý. Největší věhlas mu však
přinesla tvorba zaměřená na možnosti uměleckého zhodnocení technologie taveného skla.
Společně s Jaroslavou Brychtovou objevili netušené výtvarné možnosti této specifické
technologie. Jejich monumentální realizace přispěly k velkorysému pojetí autorské tvorby,
která byla zastoupena na bezpočtu výstav po celém světě. Díla Stanislava Libenského
(a Jaroslavy Brychtové) jsou zastoupena v nejprestižnějších zahraničních i domácích
muzeích, galeriích a v soukromých sbírkách. V poslední době je oceňován zejména jeho
vliv na prosazování osobitého pohledu na moderní ateliérové sklo. Stanislav Libenský byl
charismatickou osobností – se zcela přirozenou noblesou dokázal navazovat kontakty
s teoretiky, galeristy a sklářskými umělci po celém světě. S velkým osobním nasazením se
podílel na podpoře pospolitosti české i světové sklářské komunity.
Městské muzeum v Železném Brodě se může pochlubit vzácnou prezentací souboru
skleněných plastik (galerie v 1. poschodí). Za pozornost stojí také návštěva soukromého
výstavního prostoru v areálu bývalé Kolory, který je veřejnosti zpřístupněn každoročně
během městské slavnosti Skleněné městečko.

HÁDANKA
Hádanka
Rozměrný obraz z modře přejímaného a leptaného tabulového
skla nese námět „Láska“. Vznikl v letech 1927–1928 ve zdejší
sklářské škole a reprezentoval školu a umělecké řemeslo na
významné výstavě čs. skla v Brně. Obraz se realizoval podle
návrhu významného pedagoga, jehož jméno chceme od vás znát.
Fotografie tohoto obrazu tvoří obálku nového sbírkového katalogu,
který vydalo Městské muzeum. Vylosovaný výherce březnové
hádanky za odměnu obdrží výtisk tohoto katalogu.
Odpovědi odevzdávejte v TIC Železný Brod nejpozději do 10. 3. 2016.
Správná odpověď únorové hádanky: Autorem pískovcové sochy skláře v zahradě
u sklářské školy je Jaroslav Brychta. Výhercem rodinné vstupenky do Městské galerie
Vlastimila Rady Železný Brod je pan Roman Mužíček.

35

inzerce

Výrobky od firmy Tompeli
objednávejte na
www.tompeliobchod.cz

Koupím dům nebo chalupu
v této oblasti. Solidní jednání.
Dobrý tip finančně odměním!
Možno věcné břemeno na dožití.

Koupím byt v Železném Brodě

Mob.: 724 950 817.

(družstevní
nebo v osobním vlastnictví).
Za dobrý tip odměna.
Realitky nevolat!
Mob.: 775 651 143
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Žaluzie – výroba, opravy
Mob.: 724 803 810 p. Matějka
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inzerce

Ineko-optik

Železný Brod, Nám. 3. května 20, tel.: 483 389 098
zve své zákazníky na jarní akci s
VELKÝM VÝPRODEJEM BRÝLOVÝCH OBROUČEK
za velmi nízké ceny, až 80% slevy z původních cen.
Neváhejte a přijďte si pro své nové brýle právě teď!
Další akce – u multifokálních skel platíte pouze za jedno!
Druhé od nás zdarma!
Výprodej loňských modelů slunečních brýlí!
Zájemcům překontrolujeme zrak po telefonické domluvě
přímo v naší optice!
Provozní doba Po, Út
8–15.30 hod
			
St, Čt		
8–15.00 hod
			
Pá		
8–13.00 hod

www.inekooptik.cz
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Pivovar Rezek vás zve
V září loňského roku zahájil v nedaleké
Zásadě svůj provoz Pivovar Rezek.
Pivovar je umístěn v objektu, který
původně sloužil jako sklářská dílna. Tu
zřídil pradědeček Daniela Rezka, majitele
pivovaru, počátkem minulého století.
Sklo se zde vyrábělo do 2. světové války.
V době socialismu byl objekt využíván
jako prodejna potravin. V devadesátých
letech minulého století sem byla umístěna
výroba firmy Truhlářství Zásada s. r. o.
Nyní nově upravené prostory nabízejí posezení v pivnici o kapacitě 80 míst. Součástí
prostoru je i varna, a pokud máte štěstí, můžete se stát svědky vaření piva. V pivovaru již
proběhla celá řada společenských akcí. „Velkou radost jsem měl ze svatby, kterou jsme
mohli v našem pivovaru uspořádat a na které se točilo pivo, jež si novomanželé měsíc
předtím sami uvařili“, prozrazuje majitel Daniel Rezek.
Pivo REZEK je nefiltrované, nepasterizované pivo, při jehož výrobě jsou používány
nejkvalitnější suroviny a pečlivě dodržovány tradiční postupy výroby. „Hosté u nás mohou
ochutnat světlý ležák 11°, světlý ležák 12°, polotmavý ležák 12° a svrchně kvašený ALE
polotmavou 13°. Otevřeno máme každý den od 16 hodin“, říká Rezek.
Myšlenka postavení pivovaru nebyla založena pouze na vaření regionálního piva, ale
především na možnosti seznámit hosty s procesem vaření tohoto zlatavého moku. Zájemci
si mohou po předchozí domluvě prohlídnout pivovar a zároveň ochutnat pivo v různých
stádiích jeho výroby.
„Mám rád náš kraj, a proto se snažím svým
pivem REZEK – pivem z Jizerských hor –
propagovat celou naši oblast“, dodává na
závěr majitel pivovaru.
Poznámka
redakce:
Pivo
REZEK
koupíte točené v různých restauracích
a podnicích, v PET lahvích ale i v sudech
přímo v pivovaru. Aktuální informace
naleznete na facebooku: Pivovar Rezek
a webových stránkách: www.pivovarrezek.cz
1. Pivovarské slavnosti 7. 5. 2016
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Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí má číslo

116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná
a poskytuje diskrétně odborné rady
Na telefonní linku 116 006 se může
obrátit každý, kdo se cítí být obětí
trestného činu, a to bez ohledu na
to, zda trestný čin byl nebo nebyl
oznámen. Volat mohou oběti různých
forem násilí včetně násilí domácího.
Pomoc na lince je určena i obětem
nedbalostních trestných činů, např.
dopravních nehod. Linka poskytuje
okamžitou pomoc, rady a informace
ženám, mužům i dětem. Volat mohou
lidé i při pouhém podezření, že jsou
obětí některé z forem domácího
násilí, ať už fyzického, psychického,
ekonomického,
či
sociálního,
stalkingu, nebezpečných výhružek
a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat
pozůstalí po obětech úmyslných
i nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc
Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také
svědkům trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu
a informace o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na
linku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného
činu a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace Open Society
Fund Praha a programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz.
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