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ÚVODní slovo
Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
jaro je již plně v rozpuku a my všichni, kromě probouzejících se krás přírody, tak nějak více
než v uplynulých měsících vnímáme naše okolí. Zcela to platí rovněž pro pohled jedince na
své město.
Bezesporu většina z Vás zaregistrovala provedené vydláždění části Malého náměstí. Nelíbil
se nám stávající stav – prašnost, výmoly, v době deště kaluže a bláto. Vzhledem k tomu, že
se jedná o místo, kde se mohou shromažďovat občané ve větším počtu, chceme jim touto
úpravou zajistit větší komfort, už třeba při jarmarku. Současně si myslíme, že by to měl být
jakýsi pomyslný dárek věnovaný městem Skleněnému městečku, zvláště když bude letos
jubilejní 10. ročník tohoto festivalu. Někteří nám vyčítají, že jsme nebrali v potaz vítězný
návrh z architektonické soutěže. Vydláždění vychází z onoho návrhu a při debatě s jeho
autory bylo řečeno, že navržené další stromy mají více ozelenit danou plochu. Domníváme
se, s dovolením, že další stromy sníží kapacitu parkovací nebo shromažďovací plochy.
Navíc stromy mohou být v případě povodně nebezpečným faktorem pro možnou ucpávku
profilu řeky například pod mostem. Celé vydláždění proběhlo v souladu s požadavky
a připomínkami vodoprávních a památkových úřadů. Samozřejmě se nebráníme nějakému
budoucímu doplnění této plochy, pokud se návrh ukáže jako smysluplný a neomezující.
Trápí nás, a podle stížností také mnohé z Vás, znečištění města od psů, koček a holubů.
Je bohužel smutným faktem, že například náměstí v neděli večer je místem, kde můžete
snadno do „něčeho“ šlápnout. Prostě je vidět, že se v sobotu a v neděli ráno náměstí
neuklízí, což si někteří majitelé (a je jich rozhodně menšina) svých čtyřnohých miláčků
neuvědomují a svou neochotou uklidit zvířecí exkrementy rozhodně nepřispívají k pěknému
vzhledu náměstí, jaký bychom si všichni přáli. Rovněž krmení různě se toulajících koček
nebo holubů je stěží pochopitelné. Přes pohnutky pomoci ptákům a zvířatům by si tito lidé
měli uvědomit, že zvyšující se počet koček nebo holubů, které nikomu nepatří, minimálně
zhoršuje hygienickou situaci ve městě. Nehledě na to, že městský úřad musí vynakládat
desetitisícové částky na odchyt, umístění v útulku a veterinární péči všech toulavých zvířat
a ptactva. Nechme to na přírodě, ta si pomůže sama.
Také bychom se chtěli omluvit všem majitelům hrobů na městském hřbitově, kterým
v uplynulých dnech a týdnech zlikvidovala květinovou výzdobu srnčí zvěř. Ta je přemnožená,
stále více se objevuje uvnitř města a na hřbitov se dostává v jedné části. V současné době
tam byly instalovány nové pachové zábrany, další opatření jsou nyní v řešení. Střelba,
vzhledem k blízkosti obydlí, není možná. Chtěli bychom také požádat návštěvníky hřbitova,
aby za sebou důsledně zavírali branku, zvláště při odchodu ve večerních hodinách, neboť
i tudy srnčí vnikne na hřbitov. Děkujeme.
Dovolte nám rovněž, abychom Vás všechny pozvali na akci Otevřená radnice, která se bude
konat ve středu 11. května od 13 hodin. Tuto akci jsme určitě nezrušili, jak jste se mohli
dočíst na některých místech, jen jsme se rozhodli, že ji budeme konat ve dvouletém cyklu.
Přijďte si tedy prohlédnout známé či méně známé prostory radnice, případně se pozeptat,
co Vás na chodu úřadu zajímá. Budeme se na Vás těšit.

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

radnice informuje
Usnesení Zastupitelstva města Železný Brod
z 11. zasedání konaného dne 14. 3. 2016
Zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program zasedání Zastupitelstva města v předloženém znění
bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z 10. zasedání zastupitelstva města
souhlasí s provedením rozpočtových opatření č. 1 za rok 2016
odkládá návrh obecně závazné vyhlášky města o zákazu konzumace alkoholických nápojů
schvaluje poskytnutí dotace ve výši 120 000 Kč Sdružení zdravotně postižených
Železnobrodska o. s., Příčná 350, 468 22 Železný Brod, IČ: 26608022 na úhradu nájemného
a služeb s ním souvisejících v roce 2016
schvaluje uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
bere na vědomí informace o projektu nové knihovny na Jiráskově nábřeží
bere na vědomí informace o kontrole České inspekce životního prostředí, Oblastního
inspektorátu Liberec, zaměřenou na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů
a rozhodnutí orgánů státní správy týkajících se funkcí lesů jako složky životního prostředí na
lesních pozemcích ve vlastnictví Města Železný Brod
neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1182 v k. ú. Horská Kamenice
neschvaluje odkoupení pozemku parc. č. 805 – ost. pl. – zeleň o výměře 226 m2 v k. ú.
Železný Brod za cenu 113 000 Kč
neschvaluje prodej pozemku parc. č. 2597 – trvalý travní porost o výměře 698 m2, k. ú.
Železný Brod
schvaluje prodej pozemku parc. č. 645/3 o celkové výměře 146 m2 v k. ú. Železný Brod
Ing. Ayhan Yucel, XX za cenu 942 Kč/m2 + 21% DPH tz. 1 140 Kč za 1 m2, kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti

Usnesení Rady města Železný Brod z 24. zasedání
konaného dne 21. 3. 2016
Rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program schůze Rady města v předloženém znění
schvaluje Smlouvu o obstarávání ohňostroje na 6. 5. 2016 s panem Zdeňkem Pohlem,
Hruborohozecká 107, Turnov za 39 900 Kč
bere na vědomí informaci o podpisu příkazní smlouvy č. 04-16-12B se společností Energy
Benefit Centre a. s., se sídlem Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029210, jejímž
předmětem je zpracování žádostí o navýšení dotace poskytnutých Městu Železný Brod na
vybrané projekty v rámci OPŽP 2007 – 2013
schvaluje poskytnutí finančního daru Okresnímu mysliveckému spolku Jablonec
IČ: 67777201, Poštovní 6, 466 01 Jablonec nad Nisou na pořádání tradiční přehlídky trofejí
ve výši 2 000 Kč
schvaluje a) účetní závěrku za rok 2015 (účetní výkazy – rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu)
a výsledek hospodaření za rok 2015 příspěvkové organizace Bytový podnik města Železného
Brodu, IČ: 64669033
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b) účetní závěrku za rok 2015 (účetní výkazy – rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu)
a výsledek hospodaření za rok 2015 příspěvkové organizace ZŠ Pelechovská, Železný
Brod, IČ: 70694982
c) účetní závěrku za rok 2015 (účetní výkazy – rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu)
a výsledek hospodaření za rok 2015 příspěvkové organizace ZŠ Školní, Železný Brod,
IČ: 70694974
d) účetní závěrku za rok 2015 (účetní výkazy – rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu)
a výsledek hospodaření za rok 2015 příspěvkové organizace MŠ Slunečná, Železný Brod,
IČ: 70695016
e) účetní závěrku za rok 2015 (účetní výkazy – rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu)
a výsledek hospodaření za rok 2015 příspěvkové organizace MŠ Stavbařů, Železný Brod,
IČ: 70694991
f) účetní závěrku za rok 2015 (účetní výkazy – rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu)
a výsledek hospodaření za rok 2015 příspěvkové organizace Městské muzeum v Železném
Brodě, IČ: 43257283
g) účetní závěrku za rok 2015 (účetní výkazy – rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu)
a výsledek hospodaření za rok 2015 příspěvkové organizace DDM Mozaika, Železný Brod,
IČ: 75125439
h) účetní závěrku za rok 2015 (účetní výkazy – rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu)
a výsledek hospodaření za rok 2015 příspěvkové organizace ZUŠ Železný Brod,
IČ: 75125412
schvaluje výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015 a rozdělení
zlepšeného výsledku hospodaření do fondů dle přiloženého seznamu s úpravou v rozdělení
do rezervního fondu a fondu odměn u Základní umělecké školy
schvaluje odpisový plán příspěvkových organizací zřizovaných Městem Železný Brod na
rok 2016
bere na vědomí přehled dotací poskytnutých Městem Železný Brod v roce 2015
bere na vědomí přehled o stavu pohledávek za poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
schvaluje doplněná pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor,
společných částí a zařízení domu včetně vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy
související s užíváním bytů ve vlastnictví Města Železný Brod – DOMOVNÍ ŘÁD s účinností
od 1. 4. 2016
bere na vědomí dvě žádosti XX o vrácení kauce na byt
ukládá Bytovému podniku 2× vyplatit 2/3 složené jistoty na byt XX v souladu s dodatkem č. 1
ke Směrnici města Železného Brodu pro přidělování a pronajímání bytů ve vlastnictví města
v květnovém termínu
schvaluje prominutí 50 % dlužného penále za byt Na Vápence 775, XX, Železný Brod XX
revokuje usnesení č. 74/23R/2016 ze dne 29. 2. 2016, kterým schválila přidělení bytu č. 603
o velikosti 1+1, Stavbařů 728, Železný Brod XX
schvaluje přidělení bytu č. 603 o velikosti 1+1, Stavbařů 728, Železný Brod, XX nájemné je
stanoveno na 49 Kč/m2
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souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru Základní škole Školní 700, Železný
Brod od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., v rámci jejího charitativního projektu „Obědy pro
děti“
doporučuje Zastupitelstvu města neschválit prodej pozemku pč. 2205 v k. ú. Železný Brod
pověřuje starostu města v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k rozhodování a činění právních
úkonů v těchto záležitostech samostatné působnosti města, pokud nejsou vyhrazeny jinému
orgánu města:
a) uzavření, změna i ukončení nájemní smlouvy nebo smlouvy o výpůjčce movitých věcí
a nemovitostí (vč. nebytových prostor a veřejných prostranství), v případě nemovitostí s tím,
že zveřejní záměru pronájmu či výpůjčky podle § 39 zákona o obcích schvaluje rada města
b) přijetí daru pro město včetně uzavření darovací smlouvy
c) uzavření a změny smlouvy na přijetí dotace do výše 50 000 Kč
d) uzavření, změny i ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu
a smlouvy o připojení podle § 50 odst. 2 a 3 a § 72 odst. 2 a 3 zákona č. 458/2000 Sb.
energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
e) uzavření, změny i ukončení smlouvy o dodávkách vody a odvádění odpadních vod podle
§ 15 a § 18 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve
znění pozdějších předpisů
f) poskytování souhlasu (uzavření dohody) k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ohrožujících vedení dle energetického zákona
g) uzavření, změny i ukončení pojistných smluv podle § 2758 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve
znění pozdějších předpisů, pokud roční pojistné nepřesáhne 30 000 Kč bez DPH
h) uzavření, změny i ukončení smlouvy o právu provést stavbu pro účely řízení dle stavebního
zákona
i) uzavření, změny i ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene, pokud úhrada s ním
spojená (resp. jeho hodnota) nepřesáhne částku 30 000 Kč bez DPH
j) smlouvy o využití systému města pro nakládání s komunálním odpadem
k) uzavření, změny i ukončení dalších smluv výše neuvedených, včetně smlouvy
nepojmenované a smlouvy o smlouvě budoucí podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, pokud úhrady spojené s uzavřením takové smlouvy (vč. zajištění
závazků města smluvní pokutou) nepřesáhnou 30 000 Kč bez DPH
l) rozhodování o užívání znaku města
m) rozhodování o žádostech o vrácení peněžní jistoty podle Směrnice města pro přidělování
a pronajímání bytů ve vlastnictví města; toto pověření platí i pro místostarostu města,
rozhodnutím starosty nebo místostarosty mohou být v mezích pověření změněny či
ukončeny i smlouvy schválené radou města, nestanoví-li rada města jinak
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	Ze sociálního odboru
Vážení a milí čtenáři, pěstouni,
rád bych Vás tímto stručně informoval o uskutečněné vzdělávací akci určené všem
pěstounům a dětem v pěstounské péči. Vzdělávací akce s pracovním názvem „Finanční
gramotnost“, která proběhla dne 30. 3. 2016 na půdě MěÚ v Železném Brodě pod
záštitou odboru sociálních věcí, ve spolupráci s Československou obchodní bankou, a. s.
zastoupenou paní Alenou Křížovou ředitelkou mikroregionu Liberec a paní Bc. Ludmilou
Žánovou vedoucí Občanské poradny Liberec, naplnila svůj účel.
Cílem vzdělávací akce pěstounů bylo především lidským způsobem přiblížit témata
vztahující se k problematice správy a účelného nakládání s finančními prostředky. Těžištěm
odborného semináře byla úvěrová problematika. Došlo k přehlednému rozdělení a vysvětlení
jednotlivých druhů úvěrů, vysvětlení principů výše úrokové sazby, rozklíčování pojmu RPSN,
byli jsme dále poučeni jak správně a bezpečně používat kreditní a debetní kartu apod.
V druhé části odborného semináře jsme se dotkli dluhové problematiky, problematiky
insolvence. Smyslem vzdělávací akce Finanční gramotnost byl především její podpůrný
a preventivní charakter, potřeba si uvědomit, že nic nedostanu zadarmo a v případě úvěrů to
platí dvojnásob. I přestože byla účast na tomto semináři ze strany pěstounů nízká, seminář
byl velice přínosný a pro mnohé z nás podnětný.
Rád bych touto cestou poděkoval účastníkům semináře a zvláště odborným lektorům
a všem pěstounům bych rád připomněl naši nadcházející víkendovou vzdělávací akci, která
nás čeká 7. a 8. května na Malé Skále. Budeme se těšit a doufáme, že účast bude 100%
a atmosféra jako vždy příjemná.
Mgr. Boris Žalek, DiS., za odbor sociálních věcí

	Z odboru životního prostředí
Očkování psů proti vzteklině
sobota 30. 4.
12.45–13.00 hodin
Jirkov
13.00–13.10 hodin
Hrubá Horka
13.10–13.20 hodin
Malá Horka
13.20–13.30 hodin
Horská Kamenice
sobota 14. 5.
11.30–11.45 hodin	Těpeře
11.45–12.00 hodin	Bzí
12.00–12.10 hodin	Splzov
12.30–12.45 hodin
Pelechov
sobota 28. 5.
12.15–12.45 hodin	Železný Brod
Nezapomeňte očkovací průkazy. Poplatek 100 Kč.
Jaroslav Petruška, OŽP
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Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Město Železný Brod ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami s. r. o.
pořádají sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v neděli 8. května 2016.
Pelechov, motorest

8.30–8.40

ŽB, u odbočky k poliklinice

10.40–10.50

ŽB, Na Vápence, č. p. 762

8.45–8.55

ŽB, Malé náměstí

10.55–11.10

ŽB, Poštovní, č. p. 428

9.00–9.10

ŽB, Horecká (hřbitov)

10.55–11.05

ŽB, Poříčí, Internát

9.20–9.30

Hrubá Horka, koloniál

12.40–12.50

Splzov, křižovatka

9.35–9.45

Střevelná, č. p. 39

12.55–13.05

Bzí, prodejna potravin

9.50–10.00

Jirkov, restaurace

13.10–13.20

Těpeře, sokolovna

10.05–10.15

Horská Kamenice, hasičárna

13.30–13.40

Chlístov, č. p. 33

10.25–10.35

Malá Horka, bus zastávka

13.50–14.00

Sběr ambulantním způsobem (pojízdná sběrna) bude přistavena dle rozpisu na označeném
stanovišti. Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky.
Přijímány BUDOU tyto druhy odpadů:
● léky všeho druhu včetně mastí
● domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky, ustalovače, chemické
přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) Vše řádně označené!
● zbytky starých barev, obaly od barev
● kompletní televizory, ledničky, zářivky, drobné elektrospotřebiče, monitory, PC, tiskárny
● všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
● upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
● olejové filtry a další zaolejovaný materiál
Přijímány NEBUDOU tyto druhy odpadů:
● odpad stavebního charakteru
● eternit, azbest, asfalt
● stavební omítky, směsi, atd
Způsob přebírání odpadů:
1.	Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům
zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!
2.	Občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna
adresa.
3.	Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem mobilní sběrny
nebo po jejím odjezdu.
4.	Sběr bude probíhat pod dohledem zástupce městského úřadu.
Více informací na Městském úřadě Železný Brod, Odbor životní prostředí, tel.: 483 333 924,
nebo Severočeské komunální služby s. r. o., tel.: 483 312 403.
Miloš Pala, odpadové hospodářství MěÚ Železný Brod
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	Z odboru územního plánování a rozvoje
Zjišťování zájmu ze strany občanů o kompostéry
Město Železný Brod ve snaze snížit množství bioodpadu v nádobách na směsný odpad
a ve snaze podpořit třídění složek odpadu zvažuje možnost pořízení dalších kompostérů,
které by následně zapůjčilo občanům města. Jedná se o akci, navazující na předchozí dva
úspěšné projekty, v rámci kterých bylo v Železném Brodě zapůjčeno na 360 ks kompostérů.
Dalších 240 ks bylo zapůjčeno obcím v okolí.
Současný projekt bychom chtěli opět zařadit do Operačního programu Životní prostředí,
jehož výzva bude vyhlášena na podzim tohoto roku. Abychom dokázali co nejpřesněji
nastavit projekt a množství požadovaných kompostérů, obracíme se nyní na Vás se žádostí
o sdělení, kolik z Vás by mělo ještě zájem o zapůjčení kompostéru. Chtěli bychom Vás
požádat o vyplnění krátkého zájmového dotazníku ve spodní části této strany. Po vyplnění
jej prosím doručte na IKS (informační a kulturní středisko) v přízemí budovy radnice. Druhou
možností je vyplnění formuláře v elektronické podobě. Odkaz na formulář najdete na
stránkách města na adrese http://www.zeleznybrod.cz/komopstery-3etapa/.
S ohledem na termín odevzdávání žádostí lze odhadnout, že fyzické zapůjčení kompostérů
neproběhne dříve než na konci léta 2017 (hrubý odhad)! Děkujeme Vám za zájem o třídění
odpadu v našem městě.
Další informace Vám sdělí Martin Řehák, m.rehak@zelbrod.cz, mob.: 777 718 905.
Mgr. Martin Řehák, OÚPR
Svým podpisem projevuji zájem o zapůjčení kompostéru.
Jméno:
Příjmení:
Adresa:
Část obce, kde bude kompostér umístěn1):
Kontaktní telefon:
Kontaktní e-mail:
1)
Části obce: Bzí, Horská Kamenice, Hrubá Horka, Chlístov, Jirkov, Malá Horka, Pelechov,
Splzov, Střevelná, Těpeře, Veselí, Železný Brod.
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	Z Bytového podniku města Železný Brod
Vážení nájemníci,
na základě návrhu bytového podniku schválila Rada města v Železném Brodě dne
21. 3. 2016 usnesením č. 88/24R/2016 s účinností od 1. 5. 2016 „Pravidla pro užívání bytů,
nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domů, vymezení pojmů
běžná údržby a drobné opravy související s užíváním bytu ve vlastnictví města Železný Brod
– DOMOVNÍ ŘÁD.“
Co nás vedlo k vytvoření tohoto materiálu?
Dvě zásadní skutečnosti. V poslední době řešíme čím dál větší počet stížností našich
nájemníků na chování spolubydlících, ať už se jedná o rušení klidu v domech, nevhodné
využívání společných prostor domu, kde se kouří a popíjí alkohol. A také chov zvířat v bytech
nám dělá mnohé starosti. Současně reagujeme na zveřejnění nařízení vlády 308/2015 Sb.,
částka 131 ze dne 26. října 2015, které upřesňuje znění §2257 ods. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
tzv. nového občanského zákona. Toto nařízení upravuje a vymezuje pojmy běžná údržba
a drobné opravy související s užíváním bytu.
Protože celý materiál je velmi objemný, tak v tomto článku provedeme pouze malé seznámení
a rekapitulaci. Celé znění nových pravidel – DOMOVNÍ ŘÁD je zveřejněn na stránkách
Města Železný Brod. Každému nájemci, který bude mít zájem, poskytneme tento materiál
elektronickou či tištěnou formou.
Rekapitulace jednotlivých článků a znění nových pravidel – DOMOVNÍ ŘÁD:
čl. I Seznámení se základními pojmy co je byt, nebytový prostor, příslušenství bytu,
příslušenství nebytového prostoru, společné části domu.
čl. II Vymezení a dodržování pojmu „klid v domě“.
čl. III Zabezpečení domu, otevírání a zavírání domu, pohyb nepovolaných osob po domě.
čl. IV Osvětlení společných prostor domu.
čl. V Uzamykání a přístup do bytových jednotek a společných prostor vč. havárií.
čl. VI Tento článek upřesňuje vztah nájemce k pronajatému bytu z hlediska stavebních úprav
a současně vymezuje pojmy běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu,
které hradí nájemce podle nařízení vlády 308/2015 Sb., částky 131 dle §2257 NOZ.
čl. VII Rozhodnutím Rady města Železný Brod je ve společných prostorách zařízeních domu
„Přísně zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky“.
čl. VIII Upravuje nakládání s domovním odpadem.
čl. IX Nájemce upozorňuje na povinnost udržovat v domě pořádek a čistotu včetně úklidu
v jednotlivých podlažích domu.
čl. X Zajištění tepelné pohody v bytě.
čl. XI Znění tohoto článku upravuje chov zvířat v bytech, povinnost nájemců, kteří chovají
zvířata, dbát na čistotu v domě a okolí a hlavně zabezpečit nerušení užívacích práv ostatních
spolubydlících (obtěžování nájemců štěkotem psů, volným pohybem psů ve společných
prostorách).
čl. XII Řeší užívání balkonů.
čl. XIII Souvisí s předešlým článkem, chceme zabránit vyhazování odpadů či předmětů
z balkonů.
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čl. XIV Informační zařízení v domě, označení hlavních uzávěrů v domě a manipulace s nimi,
označení schránek a zvonků.
čl. XV Závěrečná ustanovení, kde hlavně připomínáme skutečnost, že porušování
Domovního řádu může být důvodem k vypovězení nájmu bytu bez přivolení soudu.
Na závěr chceme požádat všechny nájemníky bytů Města Železný Brod, aby těmto novým
pravidlům – „DOMOVNÍMU ŘÁDU“ věnovali náležitou pozornost, protože v mnoha ohledech
se mění nynější a dlouhodobě zažitý vztah pronajímatele a nájemce.
Miloš Havlík, ředitel Bytového podniku města Železný Brod

Turistické informační centrum Žb
Otevírací doba
V termínu 1. 5. – 30. 9. 2016 bude TIC Železný Brod otevřeno dle sezonní otevírací doby, tzn.:
pondělí–pátek
9–12 a 12.30–17 hodin
sobota–neděle 9–13 hodin
Zároveň upozorňujeme, že v neděli 1. 5. a 8. 5. bude TIC z důvodu státních svátků zavřeno.

Aktuální předprodej vstupenek v TIC Železný Brod
a na www.evstupenka.cz
•
•

Hlasy přírody v barokní hudbě – koncert (17. 5., kostel sv. Jakuba Většího)
koncert v rámci Dvořákova festivalu – 14. 6., městské divadlo

Met opera Kino Jitřenka Semily
již nyní si můžete rezervovat místa na přímé přenosy Metropolitní opery New York
(v částce 350 Kč je zahrnuta doprava zpět do Železného Brodu po skončení přenosu)
Sezóna 2016/2017 nabídne tato představení:
8. 10. R. Wagner – Tristan a Isolda, 22. 10. W. A. Mozart – Don Giovanni, 10. 12. K. Saariaho
– Láska zdaleka, 7. 1. G. Verdi – Nabucco, 21. 1. Ch. Gounod – Romeo a Julie, 25. 2.
A. Dvořák – Rusalka, 11. 3. G. Verdi – La traviata, 25. 3. W. A. Mozart – Idomeneo, 22. 4.
P. I. Čajkovskij – Evžen Oněgin, 13. 5. R. Strauss – Růžový kavalír

Zahrada Čech
Zájezd do Litoměřic se uskuteční ve čtvrtek 14. 9. 2016. Zájemci se mohou hlásit již nyní.
Přihlášení do 30. 7. 2016 budu mít zakoupenou vstupenku za předprodejní cenu. Přihlášení
po tomto datu si vstupenku do areálu zakoupí samostatně na místě. Cena dopravy 200 Kč.
Alena Matějková, referentka
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městské divadlo
O BALYNCE, DOBRÉM ŠTĚNĚTI

čtvrtek 19. května od 8.30 a 10 hodin

Městské divadlo Železný Brod
Veselá pohádka o psí detektivce Balynce v podání divadla Divadlo dětí,
Karlovarské hudební divadlo.
Pohádka hrána čtyřmi herci a látkovými loutkami je protkána písničkami. Zatoulané štěně
Balynka potká kocoura Roberta, kocouřího čaroděje. Ten by chtěl předvést čarování, ale
nemůže tak učinit v zaneřáděném prostředí. To vám to dá práce, než se k němu dopracujete.
Někdo stále škodí, kdo to je? To Balynka – psí detektiv vypátrá a zařídí s dětmi nápravu.
Pohádka je vhodná pro žáky 1.–4. třídy ZŠ, děti z MŠ a děti s maminkami na MD. Představení
se uskuteční pod záštitou společnosti Ekokom a. s. Praha. Více na: www.divadlodeti-kv.cz.
Vstupné: 10 Kč (prodej vstupenek před začátkem představení)

KONCERT V RÁMCI DVOŘÁKOVA FESTIVALU
úterý 14. června od 19 hodin

Klasická hudební díla v podání Jiří Lukeš (akordeon), Anna Paulová (klarinet)
a Irina Zahharenkova (klavír).
V programu zazní tyto skladby:
D. Scarlatti: Sonata E dur, „Cantabile“: Etuda č. 2, J. Brahms: Sonata pro klarinet a klavír
č. 2 Es Dur, F. Angelis: Boite a rythme, J. Tiensuu: Fantango, B. Martinů: Sonatina pro
klarinet a klavír, G. Hermosa: Anantango
Vstupné: 90 Kč – předprodej od 2. 5. 2016 v TIC Železný Brod
a na www.e-vstupenka.cz
Pořádá IKS Železný Brod a ZUŠ Železný Brod
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	DS Tyl Železný Brod
Ve dnech 1. a 2. dubna 2016 proběhly v našem městském divadle Železnobrodské divadelní
hry. Dubnovou minipřehlídku ochotnických souborů navštívilo zhruba 200 lidí, kteří se
pobavili jak u představení KDS Rakousy – Světáci, tak i u Kašpárkovy pohádky a představení
DS Jirásek Rokytnice n. Jizerou – Slaměný klobouk. Samotné přehlídce předcházela soutěž
zaměřená na skládání básniček se slovem „divadlo“. Všem šesti autorům velice děkujeme.
Básničky si mohli návštěvníci her přečíst ve foyer divadla.
Alena Matějková, DS Tyl Železný Brod

Studio Hamlet Železný Brod
Studio Hamlet se vrátí k osudům slavných českých hereček
V hledáčku bude mít osudy dvou krásných, opěvovaných i zatracovaných hereček, Lídy
Baarové a Adiny Mandlové. V současné době Studio Hamlet Železný Brod studuje totiž
představení Spolu a probíhají jednání o uvedení hry Pankrác´45.
Premiéra hry Spolu Tomáše Vůjtka v podání Studia Hamlet – dramatika, dramaturga
Komorního divadla Aréna v Moravské Ostravě, držitele prestižní ceny Alfréda Radoka,
bude uvedena 19. listopadu 2016 o Noci divadel v Železném Brodě. Čeká vás představení
o našich dvou nejlepších herečkách, které si na svém posledním setkání vysnily svůj
triumfální návrat do vlasti.
Na toto představení by pak měla navázat hra Pankrác´45, pokud dopadnou jednání o uvedení
hry dobře. Jde o fiktivní příběh, který je ale založen na skutečných osudech. V jedné cele
se v pankrácké věznici sejdou herečky Adina Mandlová a Lída Baarová, Hana Krupková,
spolupracovnice parašutistů výsadku SILVER A, židovka Julie a neznámá žena – „casting
na popravu“ má rozhodnout o jejich vině nebo nevině. Autorkou hry je brodská rodačka
Martina Kinská. S touto usměvavou a sympatickou dámou jsme se setkali 15. dubna 2016
po představení Pankrác´45 v Městském divadle v Jablonci nad Nisou.
Webové stránky
Studio Hamlet Železný Brod má
své webové stránky. Na www.
studiohamlet.cz můžete sledovat,
co se v brodském divadle malých
forem děje.
Zdislava Bohuslavová

Martina Kinská, čtvrtá zleva
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MĚSTSKÁ GALERIE VL. RADY
IVANA ŠRÁMKOVÁ A TOMÁŠ KOŠŤÁL
7. – 29. května
Zahájení výstavy 6. května od 17 hodin

Městská galerie Vlastimila Rady
Městská galerie Vlastimila Rady v měsíci květnu hostí výstavu autorů
Ivany Šrámkové a Tomáše Košťála, kteří představí svou tvorbu v oblasti tavené
skleněné plastiky a autorské fotografie.
IVANA ŠRÁMKOVÁ
Jsem ze severních Čech, oblasti sklářského průmyslu. Možná jsem někde hluboko tímto
faktem formovaná. Žijíc zde potkávala jsem skleněné předměty, dekorace a design všude.
Ty jsem ovšem nikdy nepovažovala za tak významné, aby se staly mým životním posláním.
Zaměření mého uměleckého projevu ke sklu bylo ovlivněno profesorem Stanislavem
Libenským. Jeho myšlenka, že sklo je plnohodnotným sochařským materiálem, byla pro
mne zásadní. Jsem trvale uchvácena přírodou – krajinou, zvířaty a podobně. Ráda sleduji
lidské povahy nebo nálady a užívám si v jejich vyjadřování jednoduchým způsobem. Mám
také slabost pro sochařské umění primitivních národů – klidné a vznešené figury. Snažím se
tvořit introverty, kteří nestojí o titul v soutěžích krásy. Nekřičí a neškodí, ale mají v sobě cosi
znepokojivého, takže je cítit, že jsou silnými osobnostmi.
TOMÁŠ KOŠŤÁL
Absolvent sklářské školy v Železném Brodě. Po studiích na střední škole pokračoval
v Ateliéru figurativního sochařství Fakulty výtvarných umění v Brně pod vedením
prof. Ak. soch. Michala Gabriela. Ve své tvorbě se zabývá užitým uměním, multimediálním
objektem, sochou a fotografií. S těmi se představuje také na této výstavě – jedná se o cyklus
velkoformátových barevných fotografií pořizovaných na kinofilm. Autor v současné době
působí jako pedagog na zdejší sklářské škole.
Ivana Šrámková

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.
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KC KINO ŽELEZNÝ BROD
Vybíráme z programu KC Kino Železný Brod
Jaro ve své pokročilé fázi není
zrovna časem, který by nahrával
návštěvě kina. S příchodem
slunce, tepla a dlouhých večerů
mnoho z nás tráví čas venku
spíš než v kinosále.
Přesto je na místě nespouštět
kino a jeho program tak
docela ze zřetelu, ba naopak!
I v květnu do něj totiž míří
zajímavý koktejl filmů pro
Kniha džunglí
všechny cílové skupiny. Ti
nejmenší diváci jistě netrpělivě vyhlížejí příchod Knihy džunglí, respektive jejího nového
filmového zpracování, které bude opravdu velkolepé! Ti větší pak určitě nevynechají hned
dva superhrdinské filmy (X-Men: Apokalypsa a Captain America: Občanská válka). Kdo se
chce pobavit, neměl by si nechat ujít komedie Táta je doma a Maggie má plán, kdo má raději
drama a napětí, zpozorní u filmů Boj nebo Pátá vlna. Cinefilové zamíří do kina asi hlavně
v úterý – uvedeme například nový film Petra Václava Nikdy nejsme sami nebo oceňované
turecké drama Mustang.
Tradiční nefilmovou akcí tohoto měsíce je setkání s profesorem Tomášem Halíkem, který
i letos přijal pozvání na Svatojanskou pouť. V jejím předvečeru se zastaví v kině a já
nepochybuji, že to opět bude velice inspirativní setkání.
Podrobné informace o celém programu hledejte na www.kinobrod.cz.
David Pešek

„ODPOVĚDNOST ZA MORÁLNÍ KLIMA SPOLEČNOSTI“
pátek 20. května od 18.15 hodin

KC Kino Železný Brod
Přednáška Mons. Prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D.
Těšíme se, že po roce budeme moci v Železném Brodě opět přivítat Mons. Prof. PhDr.
Tomáše Halíka, Th.D., prezidenta České křesťanské akademie a nositele Templetonovy
ceny a mnoha dalších významných ocenění. Tomáš Halík bude jednou z deseti osobností,
které 22. června převezmou na Oxfordské univerzitě čestný doktorát. Jsme nesmírně rádi,
že nám přes jeho veškeré vytížení a časovou tíseň zachovává přízeň a přijede mezi nás,
podělit se o své postoje k dění ve společnosti a povzbudit nás k dobrému konání. Nevěřím,
že mezi čtenáři se najde někdo, komu tato osobnost není známa. Věřím, že se sejdeme
v hojném počtu a atmosféra setkání to bude příjemná. Předejte tuto informaci i v okruzích
svých známých. Děkuji. Těším se na hojnou účast a setkání s Vámi.
Pořádá ČKA-Český ráj
Ing. arch. Martin Tomešek
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Městské muzeum v Železném Brodě
V úterý 3. května představíme v Městském muzeu nově rekonstruovanou část sklářské
expozice. Od 9.00 můžete zdarma navštívit sklářskou expozici muzea a zhodnotit, jak
se modernizace povedla. Slavnostní otevření společně s představením Katalogu sbírky
skla a bižuterie proběhne v 16.30 hodin. Při této příležitosti budete moci shlédnout výběr
nejzajímavějších předmětů, které za poslední léta rozšířily naší sbírku skla a bižuterie.
Mgr. Petra Hejralová, ředitelka muzea

MUZEJNÍ NOC

pátek 27. května 19–23 hodin

Městské muzeum v Železném Brodě – Běliště
I letošní muzejní noc se bude odehrávat v prostorách národopisné expozice na Bělišti. Téma
muzejní noci jsme pro toto roční období zvolili trochu netypické – betlémy. Kromě výtvarných
dílen, ve kterých si návštěvníci budou moci vyrobit svůj betlém (ze šustí nebo papíru), bude
připravena pohádka Vánoční příběh libereckého loutkového divadla Na kliku. Pro dospělejší
návštěvníky jsme připravili přednášku Mgr. Bohunky Krámské o Železnobrodském
betlémářství a nebude chybět ani tematická výstava papírových i vyřezávaných betlémů
ze sbírek našeho muzea a Muzea Českého ráje v Turnově. Pro další upřesnění programu
sledujte webové stránky muzea www.muzeumzb.cz.

SKLENĚNÉ FIGURKY MILOSLAVA JANKŮ
do 29. května
květen: úterý–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
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Městské muzeum v Železném Brodě
JAROSLAV HUDSKÝ – výstava obrazů
do 29. května
květen: úterý–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

další pozvánky ze žb a okolí
POUŤ SV. JOSEFA

neděle 1. května od 9.30 hodin

Kittelův areál – Krásná, Pěnčín u Jablonce nad Nisou
Program:
9.30 hod.	Zahájení
Výstava betlémů z misijních zemí – Salletini na misiích.
V budově fary budou dílny, výstava skla a divadlo pro děti (11.30 a 13.30 hodin).
10.00 hod. Slavnostní poutní Mše svatá v kostele sv. Josefa
Hlavním celebrantem bude P. ThLic. Stanislav Přibyl, ThD., CScR – generální vikář
Litoměřické diecéze. Na varhany hraje paní Věra Hlubůčková.
11.30 hod.	Kytarový koncert Vojtěcha Jelínka, studenta konzervatoře v Pardubicích
12.00 hod.	Kittelovo muzeum – zahájení sezony 2016
12.30 hod. Pěvecký sbor Generace Gospel Choir – v kostele sv. Josefa
13.15 hod.	Huntířovský smíšený pěvecký sbor pod vedením Mgr. Paldusové – před farou
13.45 hod.	Kvartet Ad libitum + Anička, Maruška a Jarmila Klokočníkovy
– v kostele sv. Josefa
14.00 hod.	Kytička pro Emu v podání divadla Studio Hamlet Železný Brod
– v Kittelově domě
15.00 hod. Jablonecká píšťalka – soubor zobcových fléten
15.30 hod. Smíšený pěvecký sbor Janáček z Jablonce nad Nisou – v kostele sv. Josefa
Změna programu vyhrazena.
Pořádají: Obec Pěnčín, Římskokatolická farnost Krásná, Matice děkanství
železnobrodského, Kitl s. r. o., Krásnohled o. s., Armillarie, Výletní areál Pěnčín
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PIETNÍ AKT

úterý 3. května od 12 hodin

Železný Brod, hřbitov a náměstí 3. května
Uctění památky padlých ve světových válkách a obětí totalitních režimů položením květin
k jejich hrobům se uskuteční na hřbitově za přítomnosti vedení města, skautů a dechové
hudby Broďanka. Květiny budou položeny u pomníku obětí Rýnovického pochodu
(ul. Štefánikova) a u pamětní desky Františka Balatky (budova radnice „B“ Městského úřadu).
Pořádá Město Železný Brod

OHŇOSTROJ NA STAVIDLECH
pátek 6. května od 19.30 hodin

Železný Brod, hřbitov a náměstí 3. května
Výročí osvobození Československa si připomeneme tradičním ohňostrojem. Na parkovišti
ul. Jiráskovo nábřeží zahraje od 19.30 hodin dechová hudba Broďanka. Ohňostroj bude
odpálen ve 21.30 hodin.
Pořádá Město Železný Brod

ZAHÁJENÍ MOTORKÁŘSKÉ SEZÓNY
sobota 7. května od 11.30 hodin

Malé náměstí Železný Brod
Motorkářský klub Kumpáni z Loužnice opět zahájí
motorkářskou sezónu „moto mší“ v kostele sv. Jakuba
Většího v Železném Brodě. Sraz motorek a jejich
přehlídka v 11.30 hodin na Malém náměstí. Po mši
bude následovat spanilá jízda a program v klubovně
v obci Loužnice u Železného Brodu.
Více informací na: www.kumpani.cz
Pořádají Kumpáni Loužnice
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JAK MÁMIn MAZÁNEK PŘEMOHL DRAKA
neděle 8. května od 16 hodin

Sokolovna Zásada
Veselá dobrodružná pohádka Otakara Šellera.
Vstupné 20 Kč (dítě), 30 Kč (dospělí)
Pořádá TJ Sokol Zásada, Loutkový soubor „Prokůpek“

OTEVŘENÁ RADNICE

středa 11. května 13–17 hodin

Budova radnice „A“ a „B“
Pro všechny zvídavé návštěvníky se otevřou dveře železnobrodské radnice ve středu
11. května od 13 do 17 hodin. Prohlédnout si budete moci kancelář starosty, místostarosty
a tajemníka, kanceláře jednotlivých odborů, obřadní síň, městské divadlo a galerii, stroj
věžních hodin. K nahlédnutí budou k dispozici kroniky města a vizualizace vybraných projektů.
Zajištěno je i drobné občerstvení. Každý návštěvník akce obdrží zdarma jubilejní turistickou
vizitku „Otevřená radnice“. A pro prvních 50 návštěvníků bude připraven Jablonecký deník
zdarma. Těšíme se na setkání s Vámi!
Pořádá Město Železný Brod

VINNÝ KOŠT BZÍ 2016

sobota 14. května od 13 hodin

Sokolovna Bzí
Koštovat se budou vína z Vinařství Žídek, Popice. Ke koštu bude připraveno 13 druhů vín
(vzorek á 5 Kč). K zpěvu, poslechu i tanci zahraje cimbálová muzika Dušana Kotlára.
Vstupné 50 Kč
Pořádá TJ Sokol Bzí

OSLAVA DNE DĚTÍ S KAMENICKÝM KLUBEM MLÁDEŽE
sobota 21. května od 14 hodin

Horská Kamenice
Odpoledne plné her se koná na zahradě u KKM (u školy). Akce se koná za každého počasí.
Těšíme se na vaši účast.
Pořádá Kamenický klub mládeže Horská Kamenice
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POHÁDKOVÁ CESTA S ANDÍLKEM „BEZ SIGNÁLU“
neděle 15. května, start 9–12 hodin

Malé náměstí Železný Brod
... aneb pojďte s námi do pohádky. Na cestě napříč Památkovou rezervací Trávníky se
můžete těšit na spoustu pohádkových postaviček, úkolů a dobrodružství. Pojďte se tento
den věnovat jen svým dětem a své rodině – odložte telefony. V cíli na hasičském hřišti (cca
do 16 hodin) bude připraven bohatý doprovodný program spojený se dnem Rodiny Off-line.
Připraveny budou dílničky, malování na obličej, opékání vuřtů.
Startovné: 20 Kč (dítě)
Pořádá Rodinné centrum Andílek z. s. ve spolupráci s SDH Železný Brod
a spolkem Trávnice z. s.

HRÁTKY S PAMĚTÍ

úterý 17. května 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 členem České alzheimerovské společnosti. Dobrou
náladu a tužku s sebou.
Následující termíny hrátek pro rok 2016 jsou: 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 DEN U PŘÍLEŽITOSTI MDD
sobota 28. května od 13.30 hodin

Sokolovna Železný Brod
Podrobné informace budou uvedeny na webových stránkách města a na plakátech.
Startovné 20 Kč (dítě), doprovod zdarma
Pořádá TJ Sokol Železný Brod ve spolupráci s ostatními organizacemi
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HLASY PŘÍRODY V BAROKNÍ HUDBĚ
úterý 17. května od 17 hodin

kostel sv. Jakuba Většího Železný Brod
Klasická hudební díla v podání Kateřiny Bílkové (cembalo),
Pavla Fajtla (housle) a Jana Škrdlíka (violoncello).
V programu zazní tyto skladby:
F. Couperin: Větrné mlýny
J. P. Rameau: Pièces de Clavecin en concerts
• Concert No. 5: La Forqueray, La Cupis, La Marais
• Concert No. 1: La Coulicam, la Livri, Le Vézine
• Concert No. 3: Rondement, La Timide, Tambourin
H. I. Biber: Hlasy venkova „Sonata representativa“
Jan Škrdlík
A. Vivaldi: Sonáta a moll č. 3
Vstupné: 90 Kč, předprodej probíhá v TIC Železný Brod a na www.e-vstupeka.cz
Pořádá IKS Železný Brod ve spolupráci s agenturou Art Petra Ostrava

20. OBNOVENÁ KROJOVANÁ SVATOJÁNSKÁ POUŤ
A XLI. KONCERT NA POUŠTI
sobota 21. května od 11 hodin

kostelík sv. Jana Nepomuckého Na Poušti
Kdo máte kroj, jakékoliv provenience, nebo si můžete zapůjčit, přijďte v něm, pomozte
obohatit zrakové vjemy poutníků touto krásou. Budeme vám všichni moc vděčni.
Program:
11 hodin	Bohoslužba, kterou bude sloužit P. Tomáš Halík. Ve světové premiéře
zazní k tomuto jubileu nově zkomponovaná mše Bohuslava Lédla „Missa
solemnis“ pro smíšený sbor, soprán, bas, trubku, tympány a varhany. Diriguje
autor.
Po bohoslužbě připraví farníci pro poutníky občerstvení a nabídnou své rukodělné výrobky
a drobnosti, které určitě nenechají nikoho netečným.
Nedílnou součástí pouti bude v prostorách kostelíčku výstava z díla Anny Polanské, která
bude mít své pokračování v Městském muzeu na Bělišti.
13.30 hodin	Zahrají Matičky ze Semil (Lenka Břenková a Kamila Slavíková) nejmenším
dětem pohádku. (Proti účasti větších dětí ani dospělých nejsou námitky.)
14.30 hodin	Vernisáž výstavy a 41. benefiční koncert – Cimbálová muzika Kalvádos přiveze
posluchačům lidovou hudbu a písně z malého koutku vlasti – jihovýchodního
Moravského Slovácka.
Do dění kolem kostelíčka se opět zapojí skauti a připraví atrakce a hry pro děti a mládež
i pro každého, kdo se mladým cítí.
Každý, kdo nás bude chtít jakoukoliv formou podpořit – ať už dobrotami, vlastními
rukodělnými pracemi, výtvarnými díly, jinými dary či jakoukoliv jinou formou pomoci, ať
se přihlásí v lékárně U anděla (tel. 483 389 239, 603 871 613, 605 243 776) nebo přímo
u kostelíčku v sobotu ráno.
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Pro starší a těžce se pohybující spoluobčany zajistíme odvoz v 10.30 hodin z Malého
náměstí a od lékárny U anděla, případně dle dohody.
Všichni jste srdečně zváni. Přijďte v co nejhojnějším počtu s dětmi, vnuky, pravnuky, rodiči,
pra(pra)rodiči, známými, přáteli, kolegy a udělejme si společně příjemný den.
za organizátory Ing. arch. Martin Tomešek
Anna Polanská (*1973)
Pracuje s taveným sklem, z něhož vytváří užité tvary zpracované technikou broušení.
Postupným odebíráním hmoty skla definuje výslednou formu, charakterizovanou stopami
po brusných kotoučích. Finální optické vlastnosti nejsou hlavním cílem, ale přirozeným
vyústěním snahy o tvar. Výchozí kvalitou pro objekty Anny Polanské je především plasticita.
Její tvorba je úzce spjata se zájmem o krajinu a člověka a jejich základní vzájemné vztahy.
Snahou hledat ve svých objektech archetypální tvary se podobá pravěkému tvůrci, v jehož
rukou se rodí pěstní klín.

6. ALŠOVSKÝ JARMAREČEK
sobota 28. května od 14 hodin

Alšovice, před sokolovnou
Stánkový prodej (suvenýry, cukrovinky aj.), atrakce pro děti (koníci, rybolov, střelnice, aj.),
občerstvení všeho druhu, od 16 hodin hrají Kapelníci. V případě nepříznivého počasí se
akce uskuteční v sokolovně. Vstupné dobrovolné.
Pořádá TJ Sokol Alšovice

ŽELEZNOBRODSKÝ JARMARK
pátek–neděle 3.–5. června

Z ouřadu purkmistrovského staroslavného města Železného Brodu se všem domácím i cizím
na vědomost dává, že se opět v našem městě koná slavný Železnobrodský jarmark 2016.
Slavnostní předání jarmarečních práv se uskuteční od 10 hodin z balkónu budovy
radnice na náměstí 3. května. Následovat bude průvod DS Tyl Železný Brod za doprovodu
dechové hudby Broďanka.
Program na Malém náměstí:
Pátek 3. 6.
18.00 Waldovy Matušky / pop Kacanovy
19.30 Moderní tance / SVČ Mozaika Železný Brod
20.00 Těsně Vedle / pop-rock Jirkov
22.00 Revival 60´s / rock Železný Brod
Sobota 4. 6.
10.30 Broďanka / dechová hudba Železný Brod
12.30 PiňaKoláda / duo z TV Šlágr
14.30 Horačky / folklorní soubor Jablonné v Podještědí
16.00 Voliéra / rock Železný Brod
17.30 Ready Kirken / pop Praha
rapper Lipo
19.30 Lipo / rapper Liberec
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21.00 Wanastowi Vjecy Revival / rock Bílina
23.00 Soumrak band / rock-big-beat Jilemnice
Neděle 5. 6.
11.00 Šmrnc / Staropražské a Hašlerovy písně Praha
13.00 Prorock / rock Turnov
Mediální partner akce

FAKING HARD MUSIC FEST 4

pátek–sobota 3.–4. června od 17.00 hodin

ul. Husova, Železný Brod
Čtvrtý ročník dvoudenního festivalu za účasti 16-ti hardcore (metal) crossover kapel. Festival
proběhne v době konání Železnobrodského Jarmarku. V pátek se můžete těšit na tyto
kapely: DC Radio (pop/grunge) Děčín, Cze Hun (alternative/rock) Bozkov, Don´t U Eatit
(hardcore) Dvůr Králové, Chilli Eyes (crossover) Praha, Loco Loco (rock/csreamo) Praha,
F. A. King (crossover) Železný Brod, Apathy Again (hardcore) Opava. V sobotu zahrají:
Insane Hatred (metalcore) Jablonec nad Nisou, Tartaros (hardcore/crossover) Krnov,
Mortuary (crossover/metal) Zdechovice, Rain (crossover/rock) Nové Město pod Smrkem,
Scream Of The Lambs (hardcore/metal) Tábor, OSA Killers (crossover) České Budějovice,
Alternative Core (crossover/hardcore) Humpolec.
Vstup volný.
Pořádá FAKING BOOKINGS a F. A. KING

STOP SMRTELNÝM NEHODÁM
pondělí–čtvrtek 2.–12. května

Budova radnice „A“, chodby
Výstava, která putuje po městech Libereckého kraje, sestává z reálných fotografií dopravních
nehod se smrtelnými následky. Jejím cílem je především poukázat na nebezpečí číhající na
našich silnicích a seznámit návštěvníky se skutečnými těžkými nehodami, jejichž příčinou byl
alkohol za volantem, nepřiměřená rychlost a další závažné příčiny dopravních nehod. Naposledy
v roce 2015 se objevila celkem na deseti místech v Libereckém kraji a tisíce návštěvníků
mohli na vlastní oči vidět ty nejhorší nehody, které se v minulosti odehrály na silnicích v našem
kraji. Fotografie na panelech nahání husí kůži, nejsou na nich žádné smyšlené příběhy ale
tragédie, které se skutečně odehrály a to v našem okolí možná i našim příbuzným nebo
kamarádům.
Výstava bude přístupná v otevírací době MěÚ Železný Brod.
Pořádá IKS Železný Brod ve spolupráci s Bezpečně na silnicích o. p. s..
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OBRAZY NATALIE HLUBUČKOVÉ Z MALÉ SKÁLY I ODJINUD
29. dubna – 26. června denně od 9 do 17 hodin
Muzeum a Galerie Detesk v Železném Brodě na náměstí

Před rokem jsme výstavou v muzeu připomenuli dílo malíře Vladimíra Hlubučka, rodáka
z Frýdštejna, který ale od dětství žil na Malé Skále. Nejdříve absolvoval železnobrodskou
sklářskou školu, potom pražskou akademii u profesorů Vlastimila Rady a Otakara Nejedlého.
Celý život dával přednost krajinomalbě, ale zájem o ni mu v mladších letech nebránil ani ve
vytváření figurálních kompozic.
Od 29. dubna do 26. června na ni volně navazuje výstava manželky Natalie Hlubučkové
Soukupové (*1929). V našem kraji se nenarodila, ale od seznámení se svým budoucím
manželem Vladimírem na pražské akademii v ateliéru profesora Nejedlého, našla také
zalíbení v Českém ráji a na Maloskalsku. Začala sem pravidelně jezdit a malovat. Česká,
zejména maloskalská krajina, je jedním ze tří tematických okruhů, s nímž se malířsky
vyrovnává od studentských let.
Protože se narodila v Praze, od mládí objevovala podněty pro obrazy nejdříve v rodném
městě. Malovala pražská zákoutí, v nichž volně navazovala na své předchůdce z konce
30. a první poloviny 40. let, kteří také objevovali konkrétní podněty pro obrazy a kresby na
předměstí, ale zatím co oni hledali příklady spojení života s technikou a civilizací, Hlubučková
obrazy oživovala kvetoucími stromy a květinami za okny. Později začala malovat také
velkorysá pražská panorámata, nejčastěji s řekou Vltavou.
Druhý tematický okruh v jejím díle vytvořily obrazy inspirované českou krajinou. Malovala na
Šumavě, v Českém středohoří, na Jihlavsku a jinde, ale časem dala přednost Českému ráji
s motivy z Malé Skály a okolí Jizery.
Třetí tematický okruh vytvořily obrazy inspirované pobyty v evropských i mimoevropských
zemích. Namalovala tam desítky obrazů a rozměrných kreseb. K některým se v ateliéru
vracela. Zejména tam vytvořila kompozice, které tvoří podstatnou část jejího malířského díla.
Výstava v galerii železnobrodského Detesku je přes omezený rozsah další příležitostí
k seznámení s jejím malířským dílem. Převládají obrazy ovlivněné Malou Skálou a Jizerou
od začátku 60. let dodnes. Obrazy „odjinud“ dotvářejí pohled na její tvorbu jen několika
ukázkami.
Antonín Langhamer
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Z knižních novinek
Michel Bussi: Vážka
Když se ve Francii těsně před Vánoci zřítí letadlo letící z Istanbulu, vypadá to, že všichni
zahynuli. Pak ale záchranáři najdou poblíž letadla živé miminko. Policie stojí před těžkým
rozhodnutím: pochází nalezená holčička z bohaté a vlivné rodiny Carvilleových, nebo
z obyčejné rodiny Vitralových? Je to Lyse-Rose, nebo Emilie? Soukromý detektiv, najatý
k vyřešení záhadného případu, však dojde po osmnácti letech pátrání k úplně jinému
závěru...
Simon Mawer: Provazochodkyně
Pokračování příběhu britské agentky Marian Sutrové (Dívka, která spadla z nebe), jež přežila
zatčení gestapem i hrůzy koncentračního tábora Ravensbrück, nově vykresluje poválečné
ovzduší v Anglii.
Sophie Hannah: Pusinka
Jen na pár hodin si Alice Fancourtová odskočila od svého dvoutýdenního miminka. Jakmile
však po návratu vstoupí do dětského pokoje, jako by se propadla do zlého snu. Trvá na tom,
že dítě, které leží v postýlce, není její dcera. Její manžel tvrdí, že Alice buď lže, nebo se
zbláznila. Jenže Alice ví, že musí policii přesvědčit, než bude příliš pozdě. První román, ve
kterém se čtenářům představují policisté Charlie Zailerová a Simon Waterhouse.
Paula McLain: Létala jsem za sluncem
Afrika na počátku 20. století a bělošské děvčátko uprostřed černé Keni. To je Beryl, kterou
matka v útlém dětství opustila a zanechala ji samotnou s otcem na koňské farmě. Po
nezdařeném manželství se zamiluje do charismatického lovce Denyse Finche Hattona,
milence a přítele slavné baronky Blixenové. Dámy, kterou proslavila kniha Vzpomínky na
Afriku. Společenský skandál donutí Beryl uprchnout do Anglie. Po návratu do Keni už ale
nic není jako dřív...
Paullina Simons: Bellagrand
Počátek dvacátého století. Italská imigrantka Gina je nezávislá, vášnivá a silná osobnost,
která zoufale touží po vlastní rodině. Harry pochází z vysokých vrstev bostonské aristokracie
a má jiný sen – chce vytvořit lepší svět… Román klenoucí se přes dva kontinenty a čtyři
desítky let od autorky slavného Měděného jezdce.
Anna Bolavá: Do tmy
Příběh osamělé, nemocné ženy, která většinu života zasvětila sběru, sušení a odevzdávání
léčivých rostlin, má od počátku nádech apokalypsy. Děj se posouvá kupředu pomocí detailně
propracovaného „plánu sběru“. Rafinovaný styl nás kapitolu po kapitole vtahuje hlouběji: hlouběji
do staré půdy, hlouběji do prokletí sběru bylin. Kniha získala cenu Magnesia Litera za prózu.
Alice Horáčková: 7× ve vedlejší úloze
Novinářka Alice Horáčková se dopodrobna vyptávala sourozenců sedmi výjimečných lidí
(Václava Havla, Pavla Landovského, Arnošta Lustiga, bratří Mašínů a dalších) na to, jaké to
je, žít svůj život ve vedlejší úloze. Nikdo z jejích zpovídaných si svůj úděl nezvolil, ale všichni
v něm skvěle obstáli. A kromě toho mají na své slavné sourozence úplně jiný pohled než
jejich obecenstvo.
Dana Hudíková a Irena Matoušová
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SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ŽELEZNOBRODSKA
Plán na květen
1. 5. ne
			
2. 5.

po

Pouť na Krásné – prodej našich výrobků nejen na pouti, ale po celou letní
sezónu ve vestibulu kostela sv. Josefa na Krásné
Úřední den od 14 hodin.

11. 5.
st
Květinkový den – Liga proti rakovině. Letošní 20. ročník je zaměřen
			
na výzkum rakoviny prsu žen i mužů. Růžová barva stužky, která náleží
			
této diagnóze, je stejná na celém světě. Nejnižší cena za květ měsíčku
			
lékařského je 20 Kč. Prodejci z naší organizace budou označeni žlutým
			
tričkem s logem Ligy proti rakovině a budou se pohybovat po celém městě.
			Věříme, že nás podpoříte i letos a kvítek si zakoupíte. Děkujeme vám.

16. 5.

po

18. 5. st
			
			
			
			

Ruční práce od 14 hodin.
Celodenní výlet na zámek Konopiště a park v Průhonicích. Odjezd od
sklářské školy v 8 hodin. Cena: členové 230 Kč, ostatní 260 Kč. Vstupné
na zámek 100 Kč, vstupné do parku senioři od 65 let 50 Kč, ZTP zdarma,
plné vstupné 80 Kč, nezapomeňte si průkazky ZTP. Předpokládaný návrat
do 19 hodin.

V pondělí 23. 5. ve 14 hodin v klubovně na Poříčí se budou vybírat zálohy na pobyt
v Mariánských Lázních. Je možné uhradit celý pobyt najednou. (V. Petružálková).
Upozornění pro účastníky pobytu v Itálii. Odjezd bude v pátek 27. 5. od sklářské školy.
Hodina odjezdu bude upřesněna ve vývěsce na tržnici nebo telefonicky. Nezapomeňte
si sjednat cestovní pojištění na pobyt, vzít si kartičku své zdravotní pojišťovny, občanský
průkaz nebo pas a nezbytné léky.
Není-li uvedeno jinak, všechny akce se konají v klubovně na Poříčí. Aktuální informace
sledujte ve vývěsce na tržnici.
Krásné jarní dny
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
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PARAPLÍČKO 2016
Zajímá vás vodácká turistika nebo některý ze sportů na tekoucí vodě? Přijďte mezi nás do
turisticko-sportovního areálu Paraplíčko a na naši loděnici. Pravidelná setkání milovníků
pohody v krásné přírodě i tréninky sportovců probíhají každý čtvrtek od 16 hodin.
Akce
7. – 8. 5. MČR veteránů ve sjezdu (TJ Turnov) a Pohár v Paddle boardu
14. – 15. 5. 	Veřejný republikový závod ve slalomu
22. 5. 	Skautské kapitánské zkoušky
11. – 15. 7. Příměstský tábor a soustředění mládežnických závodníků
Kontakty: mob.: 602 254 691 nebo 731 476 259; www.arealparaplicko.cz

„BZOVSKO-TĚPEŘSKÝ POHÁR“
neděle 8. května od 8.30 hodin

start – hřiště Bzí
Soutěž mladých hasičů. V disciplínách se utkají nejlepší družstva hasičů z celého okresu.
Pořádá SDH Těpeře a SDH Bzí

HORNÍM POJIZEŘÍM ŽELEZNOBRODSKEM
sobota 21. května od 9 hodin

start – hasičské hřiště, Železný Brod
11. ročník orientační soutěže historických vozidel do roku 1980. Trasa o délce zhruba
80 km je vedená regionem Pojizeří. Na trase jsou umístěny jednoduché soutěžní úkoly
a samokontrolní body pro pobavení a určení pořadí. Cíl závodu je v areálu sokolovny
Huntířov nad Jizerou.
Pořádá AMK Železný Brod ve spolupráci s ČZ Veterán Team

TJ Fotbalový klub ŽBS Železný Brod
Rozpis domácích mistrovských fotbalových zápasů
mladší žáci
1. 5. od 9.30 hodin Rádlo
14. 5. od 9.30 hodin Hodkovice nad Mohelkou
29. 5. od 9.30 hodin Smržovka
4. 6. od 13.30 hodin Lučany nad Nisou
starší žáci
12. 6. od 13.30 hodin Chrastava
dorost
1. 5. od 11.30 hodin Semily
14. 5. od 11.30 hodin Ruprechtice
29. 5. od 11.30 hodin Tanvaldsko
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muži „B“
8. 5. od 16.00 hodin Pěnčín
22. 5. od 16.00 hodin Plavy
4. 6. od 16.00 hodin Horní Branná
12. 6. od 16.00 hodin Albrechtice
muži „A“
15. 5. od 17.00 hodin Doksy
28. 5. od 17.00 hodin Chrastava

TJ Sokol Železný Brod – oddíl házené
V sobotu 21. 5. 2016 se od 18 hodin uskuteční poslední domácí mistrovské utkání sezóny
proti hráčům z Turnova.

TJ Sokol Železný Brod – oddíl stolního tenisu
V sobotu 14. 5. 2016 se od 9.30 hodin uskuteční turnaj pro mládež do 14 let. Prezentace od
9 hodin. Herna stolního tenisu je na malém sále v sokolovně v Železném Brodě. Startovné
30 Kč. Přezůvky s sebou. Těšíme se na vaši účast.

TJ Sokol Železný Brod – oddíl volejbalu
Neuvěřitelné se stalo skutečností – skvělého
úspěchu dosáhlo volejbalové družstvo
žen, které v Krajském přeboru I. třídy
vybojovalo krajský titul! Celému týmu patří
velký dík, přestože se celou sezónu potýkal
s
nedostatkem
hráček
(těhotenství,
mateřské povinnosti a četná zranění),
ovšem vše vynahradily svým nadšením
a obzvláště bojovností. Poděkování si
samozřejmě zaslouží i Ty, které nemohly
hrát, ale svými hlasy a povzbuzováním především v domácím prostředí hnaly holky kupředu.
Velký dík patří i věrným fanouškům, které snad děvčata svojí předvedenou hrou potěšila,
a tak doufám, že zůstanou věrní i nadále. V polovině dubna se zúčastnila kvalifikace
o 2. ligu, o jehož výsledku vás budeme informovat příště. Díky a všem na volejbale ahoj!
Muži zakončili soutěž Krajského přeboru
I. třídy na 7. místě. Oproti loňské sezóně
nastalo herní zlepšení, ale škoda těch
koncovek a tzv. úletů i o osm bodů, to už
se těžko dotahuje. I tak se těšíme na další
soutěžní ročník, kde předpokládáme, že
budeme tabulkou stoupat výš a výš. Rovněž
bychom chtěli poděkovat za podporu našich
dlouholetých příznivců. Zdarecvolejbalec!
Dále Ženy „B“ – týmu zahájí odvetnou část
soutěže v průběhu května. Přes letní období
bude k dispozici hřiště na „beachvolleyball“!
Za celou sezónu bychom za celý oddíl chtěli
poděkovat všem sponzorům a především
Městu Železný Brod.
Jaroslav Paldus a Mgr. Veronika Čurdová, za oddíl volejbalu
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TJ Sokol Železný Brod – oddíl lyžování
Děti oddílu lyžování prožily o jarních prázdninách krásných šest dní na chatě Horní Domky
a věnovaly se hlavně výcviku na sjezdových a běžeckých lyžích. V sezoně 2016 se
zúčastnily několika závodů O super cenu v Rokytnici nad Jizerou a závodů v Pasekách nad
Jizerou – Prdecká lyže. Bohužel závody na Javorníku byly pro nedostatek sněhu zrušeny.
Reprezentovaly nás tyto děti: Dvořáková Adélka (4. a 5. místo), Dvořáková Maruška (1. a 2.
místo), Skrbek Sebastián (2. a 5. místo) a Skrbek Matouš (3. a 5. místo). Děkujeme městu
za příspěvek na jízdné, který nám velice pomohl.

Závod o super cenu – kluci Skrbkovi

Matouš Skrbek

FIS World Criterium Masters ve Špindlerově Mlýně 20. – 24. 3. 2016
Je to vrcholová sportovní událost, které se každý rok účastní téměř 500 závodníků
z celého světa. Česká republika získala pořadatelství šampionátu historicky poprvé. Na
tomto šampionátu z naší TJ Sokol – oddílu lyžování nás velmi úspěšně reprezentovali dva
závodníci. V kategorii MA2 (1976–1980) – Dvořák Petr a v kategorii MA5 (1961–1965) –
Mrklas Luděk.
Umístění:
A2 – Dvořák Petr – Superobří slalom (3. místo) a Obří slalom (3. místo)
A5 – Mrklas Luděk – Superobří slalom (26. místo) a Obří slalom (34. místo)

Luděk Mrklas

Petr Dvořák

Petr Dvořák – 3. místo
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Zároveň se 25. 3. 2016 jel Světový pohár FIS Masters v obřím slalomu též ve Špindlerově
Mlýně. Umístění: A2 – Dvořák Petr (2. místo) a A5 – Mrklas Luděk (25. místo).
Během sezony 2016 nás kromě těchto dvou závodníků ještě úspěšně reprezentovali
v dalších závodech Masters, např. v Jablonci nad Jizerou: Mrklasová Eva (C10 1. místo),
Mrklas Vladimír (B6 14. místo), Skrbek Břetislav (B8 1. místo), Mrklas Luděk (5. místo),
Dvořák Petr (1. místo).
Dvořák Petr se stal 7× Mistrem ČR Masters v obřím slalomu v letech 2010–2016!
Děkujeme všem za vzornou reprezentaci naší TJ Sokol.
Jaroslava Skrbková, předsedkyně LO

Přeslesní orientační běh
Generální sponzor zklamal, déšť jsme s ním opravdu neměli dohodnutý. V neděli
10. 4. 2016 nám počasí opět nepřálo, od rána poprchávalo, někdy i pořádně pršelo. Přes špatné
počasí jsme běh uskutečnili. Účast nebyla velká, ale dorazily malé závodnice z Jablonce nad
Nisou, které v doprovodu tatínka na trať vyběhly jako první. Poté vystartovaly další děti,
tentokrát v doprovodu maminek a dvou psů. Nejstarším dvěma závodníkům bylo dohromady
144 let. Po absolvování celé trasy a odevzdáním kontrolních útržků byli za vítěze prohlášení
všichni. Nejrychlejší si odnesli kromě zážitku i mapu trasy a ceny. Za spolupráci děkujeme
Rodinnému centru Andílek z. s.. Těšíme se na vás všechny o Železnobrodském jarmarku
na Hrách po staru. Pevně doufáme, že se nám podaří dojednat lepší počasí. Za sponzorské
dary děkujeme: Řeznictví u Bukviců, Masáže Monika Preislerová, Minimuzeum skleněných
betlémů, Papírnictví Ráček (Honsovi), Ywainne handmade – autorská bižuterie.
Jiřina Čermáková, Trávnice z. s.

Závody kočárků
Rodinné centrum Andílek z. s.
uskutečnilo v neděli 10. 4.
závody kočárků. I přes nepřízeň
počasí si s kočárky přišlo
zazávodit
18
soutěžících.
Polovina vybrané hotovosti byla
předána na léčbu nemocného
Martínka. Všem za účast
děkujeme a věříme, že se za
rok sejdeme v hojnějším počtu.
Helena Čihulková, RD Andílek
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Zápis dětí do mateřských škol v Železném Brodě
Upozorňujeme rodiče, že zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2016/2017 proběhne
v pondělí 2. května 2016 od 8.00 do 15.30 hodin
• v Mateřské škole Železný Brod, Slunečná 327
• v Mateřské škole Železný Brod, Stavbařů 832
• v Mateřské škole Železný Brod, Na Vápence 766
K zápisu do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti, které dovrší 31. 8. 2016 třetí rok
věku. Mladší děti mohou být přijaty pouze v případě volné kapacity v mateřské škole.
Upozorňujeme rodiče, že v tomto termínu je nutné přihlásit i dítě, které nezačne navštěvovat
mateřkou školu od září 2016, ale nastoupí až v průběhu školního roku.
Božena Měchurová, FO – školství

Mateřská škola Na Vápence
Vítání Jara
Citová výchova, láska k rodnému kraji
a hrdost na místo odkud pocházíme, to
jsou pojmy, které se z našeho povědomí
vytrácejí. V naší mateřské škole se
snažíme pomocí lidových zvyků a tradic
zdejšího kraje tyto vlastnosti oživit, pěstovat
a rozvíjet. Stalo se tradicí, že když skončí
masopust, který oslavíme maškarním
bálem, začínáme se s dětmi připravovat na
oslavu lidového zvyku „Vynášení Moreny“.
Vlastnoručně vyrobenou Morenu (zimu)
jsme i letos v pátek před Smrtnou nedělí
za doprovodu písní a rytmických nástrojů
vyprovodili k řece Jizeře. Zde jsme jí
naposledy zazpívali a zatančili a zapálenou
ji vhodili do vody. Zpět do školky jsme se
již vraceli s „Jarem“, které představuje
holčička v sukýnce a s věnečkem na hlavě,
nesoucím „létéčko“ (větvičky ozdobené
pentlemi). Pak jsme prožili krásný barevný
předvelikonoční týden a nyní se už těšíme
na opravdové jaro.

Jitka Jírová, ředitelka
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	Základní škola Školní
Dětská scéna 2016 – oblastní kolo celostátní přehlídky
dětských recitátorů
V sobotu 19. března 2016 proběhlo v DDM Vikýř
v Jablonci nad Nisou oblastní kolo dětských
recitátorů Dětská scéna 2016. Naši školu
reprezentovalo jedenáct dětí.
Ocenění poroty získala Lenka Hubingerová
z 2. A přednesem básně Michala Černíka – Cirkus.
Do krajského kola postupuje Anna Sedláková ze
7. A. Anička si vybrala básně: Jaroslav Seifert
– Maminčina kytice, Josef Kainar – Kocourek.
Všem dětem děkujeme za reprezentaci naší
školy, blahopřejeme oceněným a držíme palce
v krajském kole.
Milena Hlubučková, třídní učitelka 2. A.

Březnové sportování na ZŠ Školní
ZŠ Školní se během března zúčastnila mnoha sportovních akcí a projektů. Začneme
basketbalem v Jablonci n/N, kde se družstvo dívek umístilo v okresním finále na krásném
třetím místě. Chlapci ve stejném věku obsadili také třetí místo, ale v kvalifikační skupině.
Na čtvrtém místě skončili žáci prvního stupně v kvalifikační skupině ve vybíjené, která se
konala v Tanvaldu. Pro první stupeň, respektive pro děti, které jsou zapojeny do projektu
Hodina pohybu navíc, jsme uspořádali bruslařské dopoledne v novém zimním stadionu
v Turnově. Děti se zdokonalovaly v technice bruslení během cvičení, které jsme pro ně
připravili. Někteří stáli na bruslích poprvé a věřte, že za půldruhé hodiny toho měli, jak se říká,
plné brýle. Určitě chceme v dalších letech tuto akci zopakovat, jelikož poslední zimy nám
nedovolují využívat přírodní ledové plochy. Hned druhý den se naše dvě tělocvičny proměnily
v kolbiště, kde se utkala družstva a jednotlivci v okresním kole OVOV víceboje. Jedná se
o sportovní víceboj, který organizuje pod záštitou Roberta Změlíka a Romana Šebrleho
společnost Sazka a ČOV. Žáci soutěžili v trojskoku snožmo, hodu medicinbalem přes hlavu,
driblingu na vytrvalost, klikách a přeskoku přes švihadlo na dvě minuty. Naše škola obsadila
celkové druhé místo v soutěži družstev a získala většinu medailových umístění v soutěžích
jednotlivců. Ještě je na místě poděkovat žákům, kteří se ujali rolí rozhodčích. Sportovcům
blahopřejeme k postupu do krajského kola a rozhodčím děkujeme za ochotu. Výsledky
a fotografie naleznete na webových stránkách školy. Sportu zdar!
Mgr. Lenka Skrbková a Mgr. Jan Lufinka
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Hájí naše duhové barvy!
Že by duha nesla štěstí? Alespoň ZŠ Školní určitě. Její žáci zahájili již zimu roku 2016
řadou vítězství v odborných soutěžích a jejich vítězné tažení, jak se zdá, pokračuje i v jarní
sezóně. Prvními vítězi se stali dějepisáři, kteří v lednu v okresním kole olympiády obsadili
první tři místa (pořadí Tomáš Neugebauer, Miloslav Kafka, Vojtěch Hlava). Své kvality
potvrdili i v krajském kole, kde v ostré konkurenci gymnázií vydobyl Vojtěch Hlava 10. místo,
Miloslav Kafka 6. místo a Tomáš Neugebauer 1. místo, které vítězi umožní „naši duhovou“
reprezentovat v květnovém celostátním kole. Mezi duhově zlaté medailisty se zařadili také
účastníci okresního kola fyzikální olympiády. Vítězství ve své kategorii dosáhli Klaudie
Cilová (8. A) a Michal Svárovský (9. A), který si tak po účasti v krajském kole matematické
olympiády vybojoval další účast v krajském kole. Také Tomáš Neugebauer se může pochlubit
pěkným umístěním ve své druhé olympiádě, a to chemické. Nejvšestrannějším naším
reprezentantem je ale Miloslav Kafka, který zabodoval v dějepisné, fyzikální, matematické
a chemické olympiádě.
Mgr. Lenka Roštejnská

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Doplňující kola přijímacího řízení
V případě, že nebudou obsazena všechna místa ke studiu v oborech Aplikovaná chemie
a Technologie skla, vyhlásí ředitel sklářské školy v druhé polovině měsíce května 2. kolo
přijímacího řízení.
Pro případné zájemce o studium oboru Výtvarné zpracování skla a světelných objektů
(Design skla) bude rovněž vyhlášeno další kolo talentových zkoušek. Podrobné informace
budou zveřejněny na www stránkách školy: www.supss.cz.
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Studentský design / Brno 2016
Vedení sklářské školy blahopřeje Karlu Kortanovi (žák 4. ročníku v oboru Broušení
a tavená plastika) a jeho pedagogickému vedení k vynikajícímu úspěchu v celorepublikové
designérské soutěži Studentský design 2016, která se letos konala v Brně. Ve značné
konkurenci 186 přihlášených studentských prací se jeho mísa „Layers“ umístila na celkovém
2. místě. Do skupiny prvních třiceti nejlépe hodnocených prací se probojovala také práce
„Veiled lady“ od Denisy Peterové (4. ročník, obor Design technicko-dekorativního skla
a skleněných figurek). Autoři oceněných prací získávají titul „laureát“ a jejich práce budou
v říjnu prezentovány v Praze na prestižním veletrhu současného designu Designblok.
MgA. Martin Hlubuček, zástupce ředitele

	Základní umělecká škola Železný Brod
Vážení hudební příznivci
Naše škola poskytuje vzdělávání mladým adeptům umění. Budeme opět přijímat žáky
do všech oborů, které naše škola nabízí, tj. hudební, výtvarný a literárně dramatický.
Pokud byste se se svými dětmi, žáky, svěřenci či vnoučaty chtěli podívat „jak to v naší
škole chodí“, jak pracujeme s dětmi, co vše jim nabízíme a co děti tvoří, zveme Vás na
TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který bude probíhat ve dnech 9. – 13. 5. 2016. Podrobnější
informace o tom, kdy a jaký předmět, či obor, či vyučující budou k vidění, naleznete níže, na
nástěnce školy a v Železnobrodském zpravodaji. Naše škola je otevřena všem, kteří chtějí
umění poznat zblízka a přátelsky.
Mgr. Lédlová Eva
Zpěv
Blaschkeová Romana Klavír
Housle, Hvězdičky,
Hlubuček Josef
Řetízek
Chlupáčová Zlata
Flétna, saxofon
Jiřenová Veronika
Housle, Cvrčci, Hvězdičky
Mgr. Kasalová Jana
VO
Mgr. Lédl Bohuslav
Klavír
Michálková Simona
Hudební nauky, zpěv,klavír
Dech. nástroje
Müller Rudolf
Swing. orchestr
Richter Jiří
Dechové nástroje
Tomáš Robert
Bicí
Srbová Hana
VO
Vacíková Miloslava
Klavír
Vitáková Michaela
Violoncello
Vocel Bohumil
Kytara
Vlačihová Jana
Klavír

po–pá
po, út, čt

13–17
13–17

ředitelna
č. 8
č. 1
po–čt
13–17
č. 4 HN
út, st
13–17
č. 10
po–st
13.30–17.30 č. 2
st, čt
13.30–16.30 č. 3 – Ateliér
st
13.30–18
č. 8
út, st
12.30–17.30 č. 4 HN
po–čt
13–17
č. 6
pá
16–19
č. 4 HN
po
13–17.45
č. 5
pá
13–18
č. 5
út
13–18
č. 3 – Ateliér
po, čt
13–17.30
č. 7
pá
14–16.30
č. 8
po, út, pá 13–18
č. 9
út
13–18.30
č. 7
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Ukázkové hodiny LDO na Internátě (ul. Příčná) můžete navštívit v úterý 17. 5. v čase
14.30–16.30 hodin, ve středu 18. 5. v čase 14.30–16 hodin a v pátek 20. 5. v čase
14.45–17.10 hodin.

Zápis pro školní rok 2016/2017
Zápis nových žáků do všech oddělení proběhne od 23. do 27. května 2016 vždy v čase od
15 do 17 hodin. (Po domluvě samozřejmě i v jiných hodinách a dnech.) Aktuální informace
naleznete na našich webových stránkách http://www.zus-zelbrod.cz/ a získáte je také na tel.
č.: 483 389 327 a mob.: 608 782 712.

Týden otevřených dveří
Přijďte se v termínu 9. – 13. 5. 2016 podívat, jak naše škola funguje, co zajímavého nabízí
a s čím se u nás děti setkávají. Navštivte vyučovací hodiny a podívejte se, jak s dětmi
pracují naši učitelé. Děti si mohou vyzkoušet hru na nejrůznější hudební nástroje nebo zpěv,
ve výtvarném oboru techniky kreslení, či modelování z keramické hlíny, v LDO si zkusí
pohrát se svou fantazií a tvořivostí a rodiče získají od vyučujících i vedení aktuální informace
o docházce do naší školy. Podrobný rozpis kdy který učitel či obor jsou k dispozici najdete
na nástěnce školy, v Železnobrodském zpravodaji a na našich webových stránkách http://
www.zus-zelbrod.cz/.

ŽÁKOVSKÉ MATINÉ

úterý 3. května 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

X. MÁJOVÝ KONCERT VE SPOLUPRÁCI S NEZISKOVKAMI
LIBERECKÉHO KRAJE
čtvrtek 26. května od 16 hodin

Železný Brod, kaple Jednoty brarské na Brodci
Tradiční již X. Májový koncert se bude konat u příležitosti Mezinárodního dne celiakie pod
záštitou člena rady Libereckého kraje pro zdravotnictví Mgr. Petra Tulpy.
Program:
16 hodin Mýty pravdy o životě bez lepku – přednáška, beseda, prezentace a ochutnávka
bezlepkových výrobků, neformální setkání
17.30 hodin Májový koncert dětského pěveckého sboru Řetízek a sólistů ZUŠ Železný Brod
Pořádá Základní umělecká škola Železný Brod
ve spolupráci o. p. s. Celia – Život bez lepku
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PODVEČER S „DRAMAŤÁKEM“
úterý 31. května od 18 hodin

Městské divadlo Železný brod
Představí se všechny skupiny literárně-dramatického oddělení.
Přípravka – J. Brukner: Jak se mají hlemýždi (v úpravě M. Vilušinské)
Soubor TĚŽKÁ DOHODA – Růžový obal, autorské představení
Soubor KUKI KUKI – Kdo za to může, autorské představení
Pořádá Základní umělecká škola Železný Brod
Mgr. Eva Lédlová, ředitelka

Soubor KUKI KUKI při představení z roku 2015
s názvem Hladový kufr.

volnočasové aktivity
MS ČČK Železný Brod
V sobotu 11. června pořádá výlet na Zámek Ratibořice a do
Babiččina údolí. Odjezd v 8 hodin od Penny marketu Železný
Brod. Předpokládaný návrat v 18 hodin. Cena zájezdu: členové
150 Kč, nečlenové 200 Kč, děti 100 Kč. Zájemci, hlaste se,
prosím neprodleně na tel.: 737 474 649 u paní Michlerové. Výlet
je vhodný pro všechny věkové kategorie. V ceně nejsou zahrnuty
vstupy ani občerstvení.
Lída Michlerová

35

volnočasové aktivity
MS ČČK Hrubá Horka informuje
V sobotu 19. listopadu 2016 se uskuteční zájezd na výpravný muzikál s názvem „Ať žijí
duchové“ do divadla Kongresové centrum Praha. Muzikál začíná ve 14 hodin. Odjezd
autobusu z Hrubé Horky v 8 hodin, ze Železného Brodu (Malé náměstí) v 8.15 hodin. Cena
vstupenky 790 Kč, cena dopravy 210 Kč.
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. Srdečně vás všechny zveme.
Přihlášky na obě dvě akce neprodleně na mob.: 775 295 931. Srdečně Vás všechny zveme.
Marie Šírková, MS ČČK Hrubá Horka

Středisko volného času Mozaika
Akce na květen
1. 5.	Sjezd řeky Jizery
		Závody autíček
8. 5. 41. ročník dálkového pochodu Ještěd–Kozákov (trasy 15, 25 a 50 km)
13. 5.	Badatelské spaní
14. 5.	Snídaně Fair Trade – Férová snídaně
24. 5. 20 let EDS – autobus z Prahy
27. 5.	Spaní s kronikou
28. 5.	Výlet za keškami
2. 6.	Vernisáž výstavy v Městské galerii Vlastimila Rady od 17 hodin
11. 6.
Graffiti soutěž – možnost přihlásit se je do 20. 5., kapacita pouze osm míst

Šachový klub Mozaika Železný Brod
Do nově vzniklého šachového klubu SVČ Mozaika zveme všechny šachové nadšence
různého věku i pohlaví. Hracím dnem je každý čtvrtek od 17 hodin (po domluvě možné
jindy) v SVČ Mozaika. Přijďte si zahrát vy, zkušení šachisté i vy, kteří ještě šachové figurky
nerozeznáte. Rádi vás do této hry zasvětíme. Přijďte se podívat, přijďte si zahrát.
Začínáme 5. 5. 2016.
Více informací na: www.ddmzb.cz, tel. č: 483 389 396.
Adresa: SVČ Mozaika, Jiráskovo nábřeží 366, 468 22 Železný Brod.
Eva Rydvalová, ředitelka
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OSTATNÍ
Akademický malíř Ivo Burian
Dne 20. března 2016 zemřel pan Ivo Burian, sklářský výtvarník a pedagog, neodmyslitelně
spjatý se sklářskou školou v Železném Brodě.
Ivo Burian strávil svá středoškolská studia v železnobrodské škole v letech 1957–1959.
Po svém vysokoškolském studiu v ateliéru skla prof. Stanislava Libenského (absolvoval
v roce 1965) začal pedagogicky působit ve sklářské škole v oddělení skleněné bižuterie
(1966–1972). V letech 1972–1990 pracoval ve svobodném povolání. V 60. letech se věnoval
tvorbě smaltovaných a břidlicových šperků a menších skleněných objektů. V 70. a 80. letech
se zaměřil na realizaci břidlicových a skleněných objektů v architektuře. Ivo Burian vytvořil
zajímavou kolekci broží a závěsů v jednoduchém geometrickém tvarosloví, v nichž vynikala
vrstevnatá skladba tohoto přírodního materiálu a jemné barevné odstíny, které odkrýval
broušením a řezáním. Právě za své přínosné tvůrčí využití neklasického materiálu ve šperku
získal ocenění na výstavě v Mnichově. Po tzv. Sametové revoluci se do zdejší sklářské
školy vrátil a vyučoval v oddělení hutně tvarovaného skla a také v oboru malovaného skla
(1990–2000). S přirozenou noblesou vedl žáky k poznávání aktuálních trendů v novodobém
výtvarném pojetí současného skla.

SVČ zahajuje v Horské Kamenici rekonstrukci vodojemu
Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Jablonecku další plánovanou
investiční akci roku 2016 – rekonstrukci 35 let starého vodojemu v Horské Kamenici, jež je
částí města Železný Brod.
Vodojem se nachází na severním okraji obce Horská Kamenice, v místní lokalitě
V Končinách. Jde o vodojem před spotřebištěm, který byl uveden do provozu roku 1981.
Je to zemní jednokomorový vodojem s objemem 100 m3, který je tvořen jednopodlažní
budovou se suterénem, k níž je přisazena akumulační komora. Vodojem je ve velmi špatném
technickém stavu, což odpovídá tomu, že je vystaven jak nepříznivým vlivům horského
počasí, tak vysoké vnitřní vlhkosti. Důsledkem jsou poruchy, které mají negativní dopad na
životnost objektu. Zdivo, tepelná izolace a omítky jsou hloubkově narušené a vypadané.
Také střecha je v havarijním stavu, proto SVS rozhodla o rekonstrukci.
Bude provedena rekonstrukce stavební i technologické stránky vodojemu. Po stavební
stránce dojde k výstavbě nové nadzemní části objektu se sedlovou střechou. Mezi přítokovým
a odtokovým potrubím bude proveden havarijní obtok s tlakovým redukčním ventilem pro
dočasné přímé zásobování obce během rekonstrukce a v pozdějším provozu při čištění
akumulace. Dojde také k úpravám v areálu vodojemu, např. ke zpevnění části příjezdové
cesty a opravě oplocení. Co se týče technologie, bude vyměněno veškeré potrubí a armatury
v armaturní komoře i akumulaci, přičemž nové potrubí bude z nerezu a armatury litinové.
V souladu s normami budou provedena rovněž komplexní vzduchotechnická opatření
k odvětrání vnitřních prostorů vodojemu. Rekonstruována bude také elektroinstalace.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 8. března 2016.
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OSTATNÍ
Stavební práce začaly a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do
30. června 2016.
Více informací o akci na: http://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/aktualne/novinky/z-uradu/
svs-informuje-horske-kamenici-zahajujeme-rekonstrukci-vodojemu.html
Mgr. Jiří Hladík

Kraj jmenuje mistry tradičních řemesel, ocenění převezmou v Turnově
Další dva vybraní řemeslníci, kteří se věnují tradičním oborům našeho kraje, získají titul „Mistr
tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“. O jejich ocenění rozhodla rada kraje na svém
jednání. Titulem Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje se budou moci pyšnit
pan Jaroslav Mojsl z Turnova, který se věnuje kovářství a pan Zdeněk Sochor ze Železného
Brodu, výrobce skleněných hutních figurek. Gratulujeme. Zdroj: www.nasejablonecko.cz.

Zdeněk Sochor při výrobě hutních figurek.
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GRATULUJEME

Jaroslav Prášil (*1946)
Dne 26. května oslaví své životní jubileum Jaroslav Prášil, významný český umělec a pedagog,
který se věnuje grafice, autorskému papíru a paličkovanému šperku. V oblasti krajky získal
několik ocenění, např. zlatou medaili s bavorskou státní cenou v Mnichově. Jeho díla jsou
zastoupena ve sbírkách doma i v cizině. V současné době žije a pracuje v Ústí nad Labem.
Jaroslav Prášil má k Železnému Brodu úzký vztah, neboť v letech 1960–1964 studoval ve
sklářské škole. Ve svém studiu následně pokračoval v letech 1964–1970 v Praze na Vysoké
škole uměleckoprůmyslové v atelieru profesora Stanislava Libenského.

HÁDANKA
Některé stavebně pozoruhodné budovy ze
Železného Brodu už bohužel nenávratně
zmizely. Přesto stojí za to si je připomínat
a také porovnávat s tím, čím byly nahrazeny.
Poznáte budovu na fotografii a místo, kde
původně stála?
Odpovědi zasílejte (info@zelbrod.cz)
nebo telefonujte (tel. 483 333 999) na TIC
Železný Brod nejpozději do 10. 5. 2016.
Vylosovaný výherce získá dvě vstupenky na koncert Hlasy přírody v barokní hudbě.
Správná odpověď dubnové hádanky: Barokní socha umístěná v areálu Běliště zobrazuje
patrona hasičů a sklářů sv. Floriána. Výhercem dvou vstupenek na koncert Hlasy v barokní
hudbě je Vladimír Hlubůček. Gratulujeme.

inzerce

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách

Stáří 14–19 týdnů
Cena 149–180 Kč/ks

Prodej se uskuteční: 20. května a 23. června 2016
Železný Brod – u autobusového nádraží v 16.30 h
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

Přijmeme šikovného opraváře
stavebních strojů a zároveň
výkupčího ve sběrně surovin

Práce v Železném Brodě
nástup možný ihned

Více informací na mob.: 606 234 707
www.sberna-zeleznybrod.cz
www.zemniprace-danicek.cz
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inzerce
PŘEJETE SI,
ABY VAŠE DĚTI TRÁVILY SVŮJ
ČAS V PŘÍRODĚ?
JSTE NAKLONĚNI ALTERNATIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A ZDRAVÉMU
ŽIVOTNÍMU STYLU?

ZVEME VÁS DO
LESNÍHO KLUBU
V HUNTÍŘOVĚ.
OD ZÁŘÍ 2016 PŘIPRAVUJEME
PRO DĚTI OD 3 DO 7 LET
KAŽDODENNÍ PROGRAM
INSPIROVANÝ LESNÍ ŠKOLKOU.
INFO NA WWW.LKBRIDLICKA.CZ
FB: LESNÍ KLUB BŘIDLIČKA
TELEFONICKY:
Šárka Svobodová Sionová
775 269 031

Restaurace
„U Zvonice“
Železný Brod

Zavedená restaurace přijme
kuchaře a pomocného kuchaře
Dobré platové podmínky
Nástup možný dle dohody
mob.: 603 464 952.

Inzerce plošná

černobílá

barevná obálka

uvnitř

vnitřní str.

zadní str.

62 × 44 mm (1/8 str.)

400 Kč

700 Kč

1 000 Kč

62 × 90 mm (1/4 str.)

700 Kč

1 100 Kč

1 500 Kč

128 × 90 mm (1/2 str.)

1 200 Kč

1 800 Kč

2 400 Kč

128 × 183 mm (1 str.)

2 000 Kč

2 800 Kč

3 600 Kč

Sazebník je platný od 1. 1. 2015
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Poradenství v oblasti rozvoje osobnosti
konzultace, terapie, numerologie, snižování
nadváhy a detoxikační program, masáže a další je
od 1. 5. 2016 přestěhováno na nové adrese: Ž. Brod,
Příčná 350 (2. poschodí, č. dveří 211).
Objednání na mob.: 775 724 244 (NE SMS!).
Zároveň oznamuji, že obnovuji Zdravotní cvičení
podle Zvěrokruhu – speciální cvičení pro zdraví,
které působí dvojnásobně, preventivně a blahodárně během dvou až třech dnů daného znamení.
Pro zájemce začíná úvodní hodina a rezervace
dopoledního cvičení v úterý 3. 5. v 9 hodin
a odpolední v 17.30 hodin.
Na shledání se těší Hanka Bohuslavová

