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Vážené spoluobčanky, vážení spoluobčané,
léto je tady, před námi červenec a srpen, neklamné to znamení dvouměsíčního sladkého 
volna pro školáky a delších dovolených pro většinu ostatních. Školáci mají sice prázdniny  
i v ostatních ročních obdobích a dovolenou si řada z nás bere rovněž v oněch zbylých deseti 
měsících roku, ale léto je léto. pro spoustu lidí se volnu v tomto období nic nevyrovná. 
každý z nás bude trávit volné dny podle toho, co mu vyhovuje. někdo u moře, jiný v horách, 
další na chatě nebo chalupě. Jeden upřednostňuje pěší túry, druhý cyklotoulky, třetí návštěvy 
hradů a zámků. A letos přibude jiný fenomén, pravidelně se opakující ve čtyřletých cyklech. 
Ano, v srpnu budou letní olympijské hry v rio de Janeiru, takže řada lidí bude trávit hodiny 
a hodiny u televize (včetně komplikace s časovým posunem), aby jim neunikly bezesporu 
vrcholné výkony sportovců z celého světa. přímo se tedy nabízí krátké nahlédnutí pod 
sportovní pokličku u nás ve městě.
začněme sokolovnou. nadále pokračuje její postupná rekonstrukce. kompletně byla 
přebudována ubytovna s kapacitou 18 míst tak, aby splňovala vyšší nároky ubytovaných. 
došlo k instalaci nového plynového kotle z důvodu oddělení topení v restauraci  
a v sokolovně. čeká nás stavebně i finančně náročná rekonstrukce rozvodů elektrické 
energie. v minulých dnech bylo dokončeno oplocení přilehlého sportovního areálu kolem 
sokolovny a sportovní haly. nesmíme zapomenout ani na sokolovnu v Jirkově, kde došlo  
k opravě toalet a vymalování knihovny.
co se týče městského koupaliště, byly instalovány nové rozvody pitné vody, zrekonstruovány 
pánské Wc a opraveny šatny. v současné době hledáme další možnosti a sbíráme 
zkušenosti z jiných měst ohledně vodních atrakcí a dalších oprav bazénu.
zastupitelstvo města na svém červnovém zasedání rozhodlo o navýšení financí do programu 
sportu a tělovýchovy na rok 2016. Tyto peníze obdrželo město od státu jako výnos z loterií. 
někomu možná bude vadit, proč se do oblasti sportu takříkajíc přisypávají další peníze. Je 
nutné si ale uvědomit, že některé sportovní oddíly se starají o nemovitosti, jejichž údržba je 
finančně náročná a oddílům pak chybí peníze na samotnou činnost. A tak zvýšený příspěvek 
má za cíl to, aby oddíly zachovaly svou pravidelnou činnost, případně aby v brodě zůstaly 
zachovány různé sportovní akce.
některé sportovní oddíly připravily pro děti, stejně jako svč Mozaika, prázdninový program 
v podobě soustředění, příměstských táborů apod., kde si děti dosyta užijí pohybu. Je potřeba 
poděkovat všem, kteří se na tvorbě a realizaci programů na těchto akcích pro děti podílejí. 
naopak, doporučujeme rodičům, aby neváhali a své děti na ony pohybové aktivity přihlásili. 
koneckonců je to jedna z možností, jak dítěti smysluplně vyplnit čas a ještě udělat něco pro 
jeho zdraví.
na závěr bychom vám rádi předali vzkaz od našich partnerských broďáckých měst. nejste-li 
rozhodnuti, kam o dovolené pojedete – český brod, vyšší brod, Havlíčkův brod i Uherský 
brod vás zvou do svých měst a okolí. všichni vám mají co nabídnout a na informačních 
střediscích budou potěšeni, pokud jim prozradíte, že jste ze železného brodu.
Tak ať se vám prázdniny nebo dovolená vydaří k vaší úplné spokojenosti.

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

úvodní sLovo
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rADnice inFOrMUJe

Usnesení rady města Železný Brod z 27. zasedání 
konaného dne 30. 5. 2016 
rada města Železný Brod po projednání
schvaluje program schůze rady města železný brod v předloženém znění 
schvaluje poskytnutí odměny za úspěšné plnění pracovních úkolů ve Iv. čtvrtletí 2015  
a v I. čtvrtletí 2016: jednateli Tepla města železný brod, s. r. o. panu Jaroslavu Tichánkovi, 
jednateli Technických služeb města železný brod panu Ivo Havlíčkovi, řediteli bytového 
podniku města železného brodu panu Miloši Havlíkovi a ředitelce Městského muzea  
Mgr. petře Hejralové 
schvaluje uzavření provozu v době hlavních prázdnin na šest týdnů od 11. 7. do 19. 8. 2016 
včetně v Mateřské škole železný brod, na vápence 766 a od 18. 7. do 26. 8. 2016 včetně  
v Mateřské škole železný brod, slunečná 327 a v Mateřské škole železný brod, stavbařů 832 
bere na vědomí informaci o vyhlášení výběrového řízení na vedoucího Informačního  
a kulturního střediska 
schvaluje přijetí věcného daru – plochého barevného skla od pana davida rozkovce, 
provozovna Hrubá Horka 86, železný brod pro svč Mozaika, železný brod, dar bude použit 
k výrobě drobných šperků v rámci výtvarného kroužku
schvaluje ceník pronájmu prostor v č. p. 500 – sokolovna, ulice Masarykova, železný brod 
– sportovní centrum s účinností od 1. 6. 2016 
odkládá materiál provozní řád sokolovny Jirkov a ukládá oÚpr jeho přepracování 
schvaluje pronájem části ppč. 1389/2 v k. ú. železný brod (prostor u kiosku městského 
koupaliště) na cvičení FsA Jany boučkové, za cenu 300 kč za 1 hodinu, v případě dětí se 
cena snižuje na 100 kč za 1 hodinu – vše v rámci otevírací doby koupaliště a souhlasí se 
cvičením na koupališti v termínech 25. 7.–28. 7. 2016 a 1. 8.–4. 8. 2016 organizovaném FsA 
Jany boučkové v prostoru u kiosku, vždy po upřesňující domluvě se správcem koupaliště 
liborem kochánkem
schvaluje smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. sTr 24_16 mezi Městem železný 
brod a nadací čez, duhová 1/425, 140 53 praha 4, Ič: 26721511, o poskytnutí nadačního 
příspěvku ve výši 74 342 kč k úhradě nákladů spojených s pořízením a výsadbou zeleně na 
schválený projekt „Alej k základní škole pelechovská“ v grantovém řízení stromy 
schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele akce „MŠ slunečná železný brod 
– rekonstrukce kotelny a ohřevu TUv a výměna radiátorů“, vyřazuje se uchazeč pan 
oskar schovánek, Jílové u držkova 109, 468 22 železný brod a schvaluje se uzavření 
smlouvy o dílo s uchazečem panem radkem budinou, Martinice v krkonoších 217, 512 32,  
Ič: 68261080 za konečnou cenu 565 140,16 kč bez dpH 
souhlasí s udělením výjimky z vnitřní směrnice č. 1/2015, bod IX, odst. 3 na akci oprava 
povrchu ul. Štefánikova a schvaluje uzavření smlouvy s Ts železný brod s. r. o., příkrá 140, 
468 22 železný brod na opravu chodníku v ul. Štefánikova
bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy dle článku vII. směrnice č. 1/2015 na opravu 
pánských Wc na Městském koupališti v železném brodě mezi Městem železný brod  
a Tomášem Grábem, Horecká 588, 468 22 železný brod, Ič: 72756942, za cenu 199 661 kč 
bez dpH (241 589,81 kč vč. dpH) 
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bere na vědomí informaci o uzavření smlouvy dle článku vII. směrnice č. 1/2015 na 
opravu ústředního topení a ohřevu TUv v restauraci v sokolovně v železném brodě mezi 
Městem železný brod a oskarem schovánkem, Jílové u držkova 109, 468 22 železný brod,  
Ič: 49887858, za cenu 151 820 kč bez dpH (183 702,20 kč vč. dpH) 
schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě č. 12120683 o poskytnutí podpory ze státního fondu 
životního prostředí čr v rámci operačního programu životní prostředí na akci snížení 
energetické náročnosti objektu MŠ stavbařů v železném brodě 
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti Ip-12-4004192/003-
Jn, železný brod, 1833/2, pavlata – přípojka nn mezi Městem železný brod, Ič: 00262633, 
náměstí 3. května 1, železný brod a čez distribuce, a. s., se sídlem děčín, děčín  
Iv-podmokly, Teplická 874/8, psč 405 02, Ič: 24729035 zastoupena společností chládek 
a Tintěra, a. s. Ič: 62743881, dIč: cz62743881 pro pozemek p. č. 1855 k. ú. železný brod 
schvaluje zřízení věcného břemene na části ppč. 3262/1 v k. ú. železný brod pro čez 
distribuce, a. s., se sídlem děčín, děčín Iv-podmokly, Teplická 874/8, psč 405 02,  
Ič: 24729035, dIč: cz24729035 ve smyslu: na dotčené nemovitosti umístit, zřídit, 
provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy 
a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu  
o právu provést stavbu č. Iv-12-4014393/vb1, mezi Městem železný brod a čez distribuce, 
a. s., se sídlem děčín, děčín Iv-podmokly, Teplická 874/8, psč 405 02, Ič: 24729035 
bere na vědomí zápis z redakční rady ze dne 12. 5. 2016 
schvaluje přidělení bytu č. 23 v dps železný brod
schvaluje přidělení bytu č. 27 v dps železný brod 
schvaluje přidělení bytu č. 8 v dps železný brod 
bere na vědomí zprávu z jednání bytové komise dne 18. 5. 2016 
schvaluje přidělení bytu č. 1 o velikosti 1+1, na vápence 767, železný brod, nájemné 
je stanoveno na 58 kč/m2, podmínkou je odevzdání současně užívaného bytu bytovému 
podniku 
schvaluje přidělení bytu č. 54 o velikosti 1+2, na vápence 753, železný brod, nájemné je 
stanoveno na 49,20 kč/m2 
schvaluje přidělení bytu č. 14 o velikosti 1+2, Jiráskovo nábřeží 717, železný brod, nájemné 
je stanoveno na 60,50 kč/m2, podmínkou je odevzdání současně užívaného bytu bytovému 
podniku 
schvaluje přidělení bytu č. 605 o velikosti 1+2, stavbařů 728, železný brod, nájemné je 
stanoveno na 60,40 kč/m2, náhradník je s výší nájemného 60,20 kč/m2 
schvaluje přidělení bytu č. 30 o velikosti 1+2, vaněčkova 407, železný brod, nájemné je 
stanoveno na 78 kč/m2, náhradník je s výší nájemného 60,20 kč/m2

schvaluje přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+3, Masarykova 357, železný brod, nájemné je 
stanoveno na 55 kč/m2 
schvaluje přidělení bytu č. 29 o velikosti 1+2, Jiráskovo nábřeží 712, železný brod, nájemné 
je stanoveno na 73 kč/m2, náhradník je s výší nájemného 66 kč/m2 
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Usnesení zastupitelstva města Železný Brod z 13. zasedání 
konaného dne 6. 6. 2016 
zastupitelstvo města Železný Brod po projednání
schvaluje program zasedání zastupitelstva města v předloženém znění 
bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města 
souhlasí s provedením rozpočtových opatření č. 3 za rok 2016 
bere na vědomí zápis ze 4. zasedání finančního výboru ze dne 25. 5. 2016 
schvaluje účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu, přehled o peněžních tocích 
a přehled o změnách vlastního kapitálu) města železný brod za rok 2015 
souhlasí s celoročním hospodařením města za rok 2015 včetně zprávy nezávislého auditora 
o výsledku přezkoumání hospodaření města železný brod za rok 2015 bez výhrad 
schvaluje
a) rozdělení výtěžku z loterií v roce 2016 takto: 
733 000 kč na příspěvek pro sportovní organizace 
125 000 kč do sociální oblasti 
200 000 kč na částečnou opravu elektroinstalace v sokolovně 
200 000 kč na rozdělení systém vytápění sokolovny na samostatný provoz sokolovny  
a restaurace 
100 000 kč na částečnou opravu elektroinstalace v kině 
150 000 kč na skleněné městečko 
80 000 kč na podporu kultury, činnosti spolků a podpory organizací nabízejících volnočasové 
aktivity mládeže v železném brodě 
schvaluje
b) rozpočtovou změnu v rámci rozpočtu (z § 6409 bude převedena částka 733 000 kč na  
§ 3419, částka 125 000 kč na § 3900, částka 400 000 kč na § 3412, částka 100 000 kč na 
§ 3313, částka 150 000 kč na § 3399 a částka 80 000 kč na § 3900) 
schvaluje
c) navýšení celkového objemu peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu města  
v „programu podpory sportu a tělovýchovné činnosti v železném brodě na rok 2016“  
o 733 000 kč (tj. celkem na částku 1 945 000 kč) a navýšení celkového objemu peněžních 
prostředků vyčleněných z rozpočtu města v „programu podpory kultury, činnosti spolků  
v železném brodě a podpory organizací nabízejících volnočasové aktivity mládeže  
v železném brodě na rok 2016“ o 80 000 kč (tj. celkem na částku 1 272 000 kč) 
bere na vědomí informaci o projektu vyhlídková místa v železném brodě 
schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu na zlepšení bydlení na rekonstrukci koupelny, výměnu 
elektroinstalace ve výši 72 000 kč a schvaluje uzavření smlouvy o půjčce 
schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu na zlepšení bydlení na opravu a obnovu střechy 
včetně konstrukce krovů a klempířských prvků a výměny oken v domě starších 20 let ve výši  
200 000 kč a schvaluje uzavření smlouvy o půjčce 
schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 2205 v k. ú. železný brod 
neschvaluje prodej pozemku parc. č. 74/1 o výměře 603 m2 v k. ú. železný brod  
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a neschvaluje odkup stavby s č. p. 738 – obec železný brod, která je součástí pozemku 
parc. č. 74/1, vše v k. ú. železný brod za cenu 15 000 000 kč 
schvaluje kupní smlouvu na prodej pozemku parc. č. 645/3 v k. ú. železný brod za cenu  
1 140 kč vč. dpH za m2 

Dotační programy města Železný Brod

informace o výběrovém řízení

Mimořádné uzavření městského úřadu

Skleněné městečko 2016

v souvislosti se zněním podmínek pro poskytování financí z jednotlivých dotačních programů 
města železný brod, schválených zastupitelstvem města dne 1. 2. 2016, upozorňujeme 
žadatele z řad fyzických i právnických osob na příjem žádostí o dotaci, který se uskuteční  
v rámci 2. výzvy v termínu 1.–15. 9. 2016. 
současně upozorňujeme, že mnoho žadatelů doposud nesplnilo podmínku o uvedení 
podpory Města železný brod na podporovaných akcích, případně nedeklarovalo tuto podporu 
na stránkách železnobrodského zpravodaje. k této skutečnosti bude pochopitelně brán 
zřetel při posuzování žádostí. veškeré další informace včetně znění jednotlivých programů, 
formulářů žádostí a vzoru veřejnoprávní smlouvy lze nalézt na webových stránkách města  
v odkazu občan, dále přejděte na dokumenty a poté na Formuláře. Ústní informace případně 
podá místostarosta I. Mališ nebo vedoucí finančního odboru v. sochorová.

Mgr. Ivan Mališ, místostarosta

Město železný brod vyhlásilo výběrové řízení na vedoucího organizační složky Informační 
a kulturní středisko železný brod, který by měl zajišťovat tyto činnosti: koncepční, finanční  
a personální vedení organizační složky, vytváření a realizace projektů a programů ve vztahu 
k veřejnosti, projektové řízení, získávání dotací v oblasti činnosti, vymýšlení a organizování 
kulturních akcí nadregionálního významu, spolupráce se zahraničními partnery, mediální 
prezentace, public relations. lhůta pro podání přihlášek: 15. 8. 2016 do 12 hodin. bližší 
informace a požadavky na uchazeče naleznete na úřední desce městského úřadu nebo na 
http://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/prilezitosti-nabidky/volna-pracovni-mista.

J. Haas, tajemník

Upozorňujeme, že v pondělí 4. července 2016 bude městský úřad z provozních důvodů pro 
veřejnost uzavřen. děkujeme za pochopení. 

v letošním roce má skleněné městečko rozpočet zhruba 550 000 kč, v současné době 
je naplněn asi z 65 %. z hlediska dotací již festival obdržel příspěvek od státní agentury 
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Sklářský veletrh se konat bude!

Sklářské sympozium Letní sklářská škola již po páté!

letošní jubilejní 10. ročník městských slavností skleněné městečko (17.–18. září) bude 
doprovázen akcí sklářský veletrh, a to i přesto, že škola bude procházet přípravami na 
rozsáhlou rekonstrukci oken. vedení školy se rozhodlo přistoupit na alternativní řešení 
sklářského veletrhu – firmy mohou prezentovat své výrobky v alternativním prostoru školní 
tělocvičny, která se za tímto účelem dočasně promění ve výstavní sál. budou zde instalovány 
uzavíratelné vitríny v omezené kapacitě 25 ks. Firmy, které mají zájem prezentovat skleněné 
výrobky, se mohou přihlašovat vyplněním formuláře, který je k dispozici: ve sklářské 
škole, v kanceláři Iks anebo v elektronické podobě na webu akce skleněné městečko  
www.sklenenemestecko.cz.
Firmám, které mají zájem o prodej svého zboží, sklářská škola nabízí prostor ve stejném 
prostoru. přihlášky ke sklářskému veletrhu 2016 se odevzdávají do 3. srpna 2016. 

v rámci 10. ročníku městských slavností skleněné městečko pořádá Město železný brod  
v těsné spolupráci se střední uměleckoprůmyslovou sklářskou školou a Městským muzeem 
již 5. ročník sklářského sympozia letní sklářská dílna.
letošní ročník předpokládá účast čtyř sklářských výtvarníků. specifikem tohoto sympozia je 
společné téma (prostřený stůl). realizace návrhů bude probíhat ve školní sklářské huti ve 
dnech 5. a 6. září a bude přístupná pro veřejnost. výsledky sympozia budou prezentovány 
v sobotu 17. září 2016.

Martin Hlubuček

czechTourism, která podporuje z mnoha projektů v libereckém kraji jen tři – a skleněné 
městečko je mezi nimi. dotaci máme jistou také od libereckého kraje, nejasná je zatím 
její výše. čeká se, jak dopadne naše žádost o dotaci u státního fondu kultury. každoroční 
dotace od okresní hospodářské komory prozatím nebyla potvrzena. oslovena byla rovněž 
řada firem se žádostí o sponzorský dar, přičemž první zprávy o poskytnutí příspěvku již 
na vedení města dorazily. skvělou novinkou je fakt, že o dotaci pro skleněné městečko je 
postaráno i na další roky. Město uspělo s podanou žádostí a krajské zastupitelstvo schválilo 
poskytnutí dotace v celkové výši 500 000 kč na realizaci městečka v letech 2017–2021, 
jakožto významné akce v libereckém kraji. není vše jen o penězích, a proto si nesmírně 
vážíme, že festival bude letos opět probíhat pod záštitou významných osob – jmenovitě 
ministryně školství mládeže a tělovýchovy kateřiny valachové, ministra průmyslu a obchodu 
Jana Mládka, hejtmana Martina půty a krajské radní Aleny losové.

František lufinka, starosta a Ivan Mališ, místostarosta
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Brody v Brodě sportují

Vybíráme z kulturního programu akce 

ve dnech 8.–10. 6. 2016 proběhlo 
ve vyšším brodě sportovní  
a společenské setkání zástupců 
měst, která nesou ve svém názvu 
brod. na hřišti se v nohejbalovém 
turnaji a ve společenské hře „člověče 
přebroď se“ utkali starostové, 
místostarostové, zastupitelé  
a zaměstnanci městských úřadů 
českého, Havlíčkova, vyššího  
a železného brodu. I když se nám 
nepodařilo zvítězit, město jsme 
reprezentovali se ctí a odvážně jsme 
se zúčastnili i závěrečného sjezdu 
řeky vltavy na raftu. během celého setkání probíhaly vzájemné diskuze a výměna zkušeností 
k problémům vlastním všem městům. děkujeme vyššímu brodu za skvělou organizaci 
celé akce a hlavně za nápad sportovní hry uspořádat, jelikož velmi napomohly k utužení 

I přesto, že se skleněné městečko uskuteční až v měsíci září, již nyní zveřejňujeme hudební 
esa, která se objeví v kulturním programu na Malém náměstí. po slavnostním zahájení 
vystoupí pěvecký sbor Řetízek pod vedením Josefa Hlubučka. následovat bude dechová 
hudba orkiestra reprezentacyjna Miasta i Gminy olszyna z polského partnerského města. 
v programu také zahrají kapely clox!, poseidon, swing Grass revival a další. Hlavním 
tahákem bude vystoupení zpěváka kamila střihavky se skupinou leaders a rodačka lucie 

bakešová alias Alanis Morrisette 
revival. věříme, že na své 
si přijdou návštěvníci všech 
věkových skupin. 

Alena Matějková

rADnice inFOrMUJe

8



Volby do zastupitelstev krajů 2016
dle rozhodnutí prezidenta republiky č. 138/2016 sb. ze dne 6. května 2016 se volby do 
zastupitelstev krajů uskuteční v pátek 7. 10. 2016 v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 
8. 10. 2016 v době od 8 do 14 hodin.

informace pro voliče
Aktivní volební právo (právo volit) do zastupitelstev krajů má státní občan české 
republiky, který alespoň druhý den voleb (tj. sobota 8. 10. 2016) dosáhne věku nejméně  
18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje. 
překážkou ve výkonu volebního práva do zastupitelstev krajů (tedy nemožnost volit) 
je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody 
nebo z důvodu ochrany zdraví lidu, anebo výkon základní nebo náhradní vojenské služby, 
vyžaduje-li to bezpečnost státu, a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.
Každý volič má právo si v úředních hodinách na Městském úřadě v železném brodě, 
kancelář evidence obyvatel (přízemí budovy b), ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů, 

 z odboru vnitřních věcí

vzájemných přátelských vztahů měst. budeme se těšit na budoucí ročníky sportovních 
soutěží v ostatních brodech i na další společná setkávání. sportu a všem broďákům zdar!

Jitka kolová, sekretariát starosty
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může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Městský úřad je povinen do 48 hodin 
žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

Městský úřad Železný Brod má pro volby do zastupitelstev krajů zřízeno 9 volebních 
okrsků, a to následovně:
1. okrsek – radnice (budova A) MěÚ železný brod, náměstí 3. května 1, železný brod
2. okrsek – zasedací místnost bytového podniku, příčná 350, železný brod
3. okrsek – sokolovna, Masarykova 500, železný brod
4. okrsek – středisko volného času Mozaika, Jiráskovo nábřeží 366, železný brod
5. okrsek – sokolovna, Hrubá Horka 55, železný brod
6. okrsek – budova bývalého občanského výboru, Horská kamenice 74, železný brod
7. okrsek – Hasičská zbrojnice, Jirkov 2, železný brod
8. okrsek – Hasičská zbrojnice, Těpeře 68, železný brod 
9. okrsek – dům s pečovatelskou službou, bzí 82, železný brod

pro volby do zastupitelstev krajů se VYDáVAJÍ VOLiČSKÉ prŮKAzY.
voliči zapsanému v seznamu voličů pro volby do zastupitelstev krajů (vedeném Městským 
úřadem železný brod), který nebude moci volit ve „svém“ volebním okrsku, vydá Městský 
úřad železný brod na jeho žádost voličský průkaz. volič může požádat o vydání voličského 
průkazu ode dne vyhlášení voleb (tj. od 6. 5. 2016), a to buď osobně u Městského úřadu 
železný brod až do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (tj. do 16 hodin dne  
5. 10. 2016), o čemž se sepíše úřední záznam a totožnost voliče se ověří podle jím 
předloženého průkazu totožnosti, nebo podáním doručeným nejpozději sedm dnů před 
dnem voleb (tj. do 16 hodin dne 30. 9. 2016), kdy toto podání musí být v listinné podobě 
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (tento úkon je osvobozen od poplatku), nebo 
v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče anebo  
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (Id naší datové schránky 
zbgbryd). 
Městský úřad železný brod již v současné době může vydat voliči voličský průkaz, a to 
osobním předáním voliči nebo předáním osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím 
uvedenou adresu v žádosti o vydání voličského průkazu. Upozorňujeme, že v případě ztráty 
voličského průkazu nelze vyhovět žádosti voliče o vydání nového voličského průkazu.
voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb k zápisu do výpisu ze stálého seznamu 
voličů pouze ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby 
vyhlášeny, a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. z uvedeného 
je zřejmé, že právo hlasovat na voličský průkaz lze uplatnit v kterémkoliv okrsku ovšem 
pouze na území kraje, v jehož územním obvodu má volič trvalý pobyt. pro voliče zapsané 
ve stálém seznamu voličů Městského úřadu železný brod to znamená, že volič může na 
voličský průkaz volit v kterémkoliv okrsku pouze libereckého kraje. 
s žádostí o vydání voličského průkazu osobně nebo písemným podáním se obracejte na 
kancelář č. 202 Městského úřadu železný brod, náměstí 3. května 1, kateřinu veličkovou  
(1. patro budovy radnice A, č. kanceláře 202, tel.: 483 333 953, e-mail: k.velickova@zelbrod.cz). 
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report ze stavebních akcí města v 1. polovině roku

blíží se ke konci první polovina letošního roku a je tak na místě se v krátkosti poohlédnout 
po tom, co se odehrálo v působnosti odboru územního plánování a regionálního rozvoje. 
než nás začnete soudit, je nutno si uvědomit, že první čtvrtletí začíná zimním obdobím  
a přípravou rozpočtu. snažili jsme se zařadit do rozpočtu akce, které je nutno v letošním 
roce realizovat, které je nutno připravit na další rok a také nemalou řadu drobných, víceméně 
údržbových prací. 
na začátku roku se podařilo ukončit úpravy sociálního zařízení v sokolovně v Jirkově, 
dokončit stavební úpravy muzea i s instalací nového vybavení expozice. 
zahájeny byly úpravy části ubytovny v sokolovně do stavu, aby byly obyvatelné a to včetně 
sociálního zařízení. Akce byla dokončena tak, aby letní nocležníci mohli naplno využít 
pohostinnosti moderní ubytovny. rekonstrukcí prošlo sociální zařízení, opravu vyžadovala 
elektroinstalace, byla vyměněna okna a upraveno vytápění. zcela nové je i vybavení pokojů 
a ubytovaní budou moci využít i internetového připojení. Ubytovna nechce konkurovat 
ubytovatelům v okolí, ale chce nabídnout solidní možnost ubytování pro sportovce, 
využívajících sportovní halu a sportovní areál. 
zahájena byla I. etapa revitalizace povrchů v části Malého náměstí. do čarodějnic byla 
plocha vydlážděna, aby průvod mohl vyrazit již z upravené plochy. následně byl opraven 
i protilehlý chodník a oplocení zahrady. snahou města bude v příštích letech pokračovat 
v revitalizaci Malého náměstí 
a přilehlého okolí, bude ale 
ještě potřeba mnoha diskuzí  
a hloubavého přemýšlení. 
do přípravy lze zahrnout i podání 
žádostí o dotace. podány byly 
žádosti v oblasti památkové péče 
na nátěr zvonice a společně 
s mysliveckým sdružením na 
nátěr střechy Teprovska, včetně 
opravy plotu okolo tohoto 
stavení. bohužel, ani s jednou 
žádostí jsme nebyli úspěšní, 

 z odboru územního plánování a rozvoje 

vzor písemné žádosti o vydání voličského průkazu zasílanou prostřednictvím české pošty, 
datové schránky či elektronickým podáním a plné moci k převzetí voličského průkazu 
naleznete na našich webových stránkách www.zeleznybrod.cz v sekci občan – volby (http://
www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/volby) /písemná žádost o vydání voličského průkazu, plná 
moc k převzetí voličského průkazu/.

kateřina veličková, ovv – úsek přestupků a voleb
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přesto však, jak si mnoho z vás všimlo, nátěr zvonice se povedlo obnovit i z vlastních zdrojů 
města. další nátěr by měl proběhnout po cca pěti letech. I u Teprovska ještě v letošním roce 
dojde k obnově nátěru střechy. 
další žádostí byl požadavek od nadace čez na výsadbu aleje u zŠ pelechovská. Tady 
máme dobrou zprávu, žádost byla úspěšná a 22. dubna proběhla výsadba vybraných 
stromů. Akce se uskutečnila společně se žáky a učiteli ze zŠ pelechovská. 
Ti z vás, kteří navštívili od konce dubna běliště, mohli vidět nově opravený mostek přes 
žernovník. nyní je mostek bezpečnější a také krásnější na pohled. 
Hezčího vzhledu se dočkal i plot, ohraničující sportovní areál za sokolovnou. Technické 
služby zde instalovaly nové oplocení, které zamezí svévolnému pohybu po areálu. pro 
někoho je toto možná omezením, protože byl zvyklý areál využívat kdykoliv a jakkoliv, 
nicméně, chceme-li do provozu sokolovny, haly a areálu zavést řád, byla oprava plotu 
nevyhnutelným krokem. 
o dalších plánech vás budeme 
dále informovat. kdo má zájem  
o aktuální report z investičních akcí 
města, včetně fotodokumentace, 
může sledovat web města – sekci 
„rozvoj města“ nebo facebookovou 
stránku Město železný brod.

Mgr. Martin Řehák, oÚpr 
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přehled dotací získaných v roce 2015 na obnovu kulturních památek

zjišťování zájmu ze strany občanů o kompostéry

v loňském roce se opět za vydatného přispění dotačních prostředků uskutečnily stavební 
a restaurátorské práce, které měly za cíl obnovu a zachování našeho kulturně historického 
dědictví. na území naší obce s rozšířenou působností na dotace dosáhlo 8 vlastníků památek, 
kteří získali příspěvky v celkové výši 1 985 280 kč. z toho bylo 297 280 kč z Fondu kulturního 
dědictví libereckého kraje a 1 688 000 kč z dotačních programů Ministerstva kultury čr 
(Havarijní program, podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností (orp), program péče o vesnické památkové rezervace a zóny, program 
restaurování movitých kulturních památek, program záchrany architektonického dědictví). 
Již po několik let postupně probíhá obnova Kittelova domu na krásné, která je zařazena do 
programu záchrany architektonického dědictví. příspěvek ve výši 700 000 kč byl využit na 
obnovu kamenických prvků a odvlhčení a odvětrání objektu. 
na krásné proběhla také další akce, a to v kostele sv. Josefa. v minulých letech byla  
v kostele provedena rekonstrukce střešního pláště a odvodnění obvodového zdiva, a proto 
bylo možné přistoupit k obnově výmaleb interiéru, které jsou v havarijním stavu. v první 
etapě byl zrestaurován nástěnný obraz krista na hoře olivetské, jež se nachází v boční 
kapli a výmalba presbyteria. v průběhu prací bylo zjištěno, že se pod několika novodobými 
přetěry nachází původní výmalba, která je v dobrém stavu. na základě těchto zjištění bylo 
rozhodnuto o sejmutí mladších přetěrů a prezentaci starší výmalby. došlo tak k výraznému 
oživení a rozzáření jak figurálních motivů, tak pozadí. ovšem největší pohledovou změnu 
zaznamenala výmalba stěn presbytáře, kde byla sejmuta novodobá přemalba s motivem 
okrových květin a rekonstruována starší olejová malba s iluzí v podobě zřasené těžké látky  
v zeleném odstínu s brokátovým motivem (tento motiv byl též zachycen na historické 
fotografii z počátku dvacátého století). restaurování výmaleb bylo realizováno s příspěvkem 
178 000 kč z programu podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím orp  
a 100 000 kčz Fondu kulturního dědictví libereckého kraje. současně s výmalbou se 
rozeběhlo též restaurování hlavního oltáře sv. Josefa, který se podařilo zařadit do 
programu restaurování movitých kulturních památek. v loňském roce se uskutečnila  
1. etapa, na kterou byl poskytnut příspěvek ve výši 100 000 kč.

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. Opětovně připomínáme, že žádosti lze 
podat nejpozději k 1. 8. 2016. 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

 z odboru životního prostředí
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v loňském roce z programu restaurování movitých kulturních památek získala příspěvek 
další památka, a to boční oltář panny Marie, který je umístěn v kostele nejsvětější Trojice 
ve bzí. restaurátorské práce byly rozděleny do dvou let a první etapa byla realizována  
s příspěvkem ve výši 100 000 kč.
v držkově s příspěvkem 190 000 kč z programu podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím orp pokračovala obnova střešního pláště kostela sv. Bartoloměje v části 
nad presbyteriem.
na další etapu rekonstrukce střešního pláště získala příspěvek také kaple Jednoty bratrské 
v železném brodě ve výši 200 000 kč z Havarijního programu a 160 000 kč z libereckého 
kraje.
V hotelu cristal v železném brodě byla za přispění dotace z programu podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím orp ve výši 140 000 kč provedena obnova zábradlí ve 
třetím patře směrem do náměstí 3. května.
poslední podpořenou akcí bylo restaurování kovových dveřnic a kamenného ostění domu 
čp. 141 na Malém náměstí. restaurování znamenalo záchranu tohoto hodnotného prvku, 
jenž byl po mnoho let v havarijním stavu. příspěvky, které vlastníkům v plném rozsahu pokryly 
náklady, byly poskytnuty z programu program péče o vesnické památkové rezervace a zóny 
(80 000 kč) a Fondu kulturního dědictví v libereckého kraje (37 280 kč).  

vlastníci kulturních památek mohou o příspěvky žádat opět v příštím roce. výzvy  
k předkládání žádostí do příslušných dotačních programů budou zveřejněny koncem tohoto 
roku nebo počátkem roku 2017. přehled aktuálních programů a bližší informace lze nalézt 
na stránkách Ministerstva kultury, libereckého kraje nebo Města železného brodu v sekci 
památková péče. Též je možné se svými dotazy kontaktovat přímo pracovníka památkové 
péče MěÚ železný brod.

dana picková, odbor životního prostředí – památková péče

Městská policie Železný Brod informuje

květen: 
• na konci měsíce prováděla Mp preventivní měření rychlosti. během pěti dnů, kdy měření 
probíhalo, bylo zjištěno 45 přestupků. většina byla vyřešena na místě v blokovém řízení, 
ostatní případy byly předány správnímu orgánu k dořešení. v dlouhodobém horizontu 
dochází ke znatelnému poklesu zjištěných přestupků tohoto charakteru.
červen: 
• Mp přijala oznámení, že se někdo pokouší ukrást kola z vozidla zaparkovaného na sídlišti 
na vápence. při příjezdu hlídky již pachatelé na místě nebyli. od svědků se však podařilo 
získat podrobný popis pachatelů, kteří byli ve spolupráci s pčr ihned vypátráni a zadrženi 
nedaleko místa činu. 

 Městská policie 
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TUriSTicKÉ inFOrMAČnÍ cenTrUM ŽB

Otevírací doba
květen–září: po–pá 9–12 a 12.30–17 hodin, so–ne 9–13 hodin
v termínu státních svátků 5.–6. 7. bude TIc otevřeno pouze v čase 9–14 hodin.

• odchyceno bylo 20 volně pobíhajících psů. většina se vrátila majitelům, jen ve třech 
případech byli psi převezeni do útulku.
• největší akcí byl tradiční Jarmark, který byl již opět ve stejném rozsahu, jako v letech před 
rekonstrukcí mostu. A to se projevilo jak v počtu návštěvníků, jichž bylo dle našich odhadů 
nejvíce za posledních sedm let, tak v počtu přijatých oznámení. během třech dnů kdy akce 
probíhala, bylo přijato více než 200 oznámení, jejichž škála se pohybovala od ztracených 
klíčů a dokladů až po případy, kdy byl ohrožen život návštěvníků. Mp nalezla tři ztracené děti 
a předala je rodičům. v průběhu akce musela být odtažena tři vozidla, která tvořila překážku 
v silničním provozu. Mp prováděla preventivní hlídkovou činnost, zabezpečila řádný průběh 
koncertů na Malém náměstí. v průběhu Jarmarku řešila 16 případů, kdy si lidé sami způsobili 
újmu na zdraví a čtyři museli být převezeni do nemocnice, pět případů podezření ze spáchání 
trestné činnosti bylo předáno pčr, tři osoby předvedla na pčr, tři případy předala k dořešení 
správnímu orgánu. dále bylo uloženo 18 blokových pokut, 46 případů bylo řešeno domluvou, 
při své činnosti zkontrolovala 63 osoby. při zajištění bezpečnosti ve městě odvedla velký díl 
práce pčr, která nemalou měrou přispěla k zdárnému průběhu akce.
celkem bylo v období od 9. 5. do 8. 6. přijato 710 oznámení, 62 z nich bylo vyřešeno  
v blokovém řízení, 15 případů bylo řešeno ve spolupráci s policií čr. A šest případů bylo 
předáno k dořešení správnímu orgánu. zbytek případů byl vyřešen domluvou, nebo se 
jednalo o žádosti o pomoc, které nemají trestněprávní charakter.

sstr. pavel Hriník, velitel Mp

rodinná prázdninová soutěž
každou sobotu po dobu deseti týdnů od 2. 7. do 3. 9. budou na stránkách Jabloneckého 
deníku zveřejněny mapky z 10 okresů severních čech.  na každé mapě bude označeno 
místo, a vaším úkolem bude – odhalit pomocí nápovědy, kde se dané místo nachází. 
v případě, že dané místo navštívíte a mapku si necháte orazítkovat – šance na vaši výhru 
se zvýší. prozradíme, že naše město je do této soutěže také zapojeno – správnou odpověď, 
týkající se našeho města, ale budete muset uhádnout sami. více informací v tištěné podobě 
Jabloneckého deníku a na www.jablonecky.denik.cz.
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TUriSTicKÉ inFOrMAČnÍ cenTrUM ŽB

zahrada Čech 

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

nově v prodeji

Upozorňujeme, že zájezd do litoměřic se uskuteční ve čtvrtek 15. 9. 2016 a pouze přihlášení 
do 30. 7. 2016 budou mít zakoupenou vstupenku za předprodejní cenu. přihlášení po tomto 
datu si vstupenku do areálu zakoupí samostatně na místě. cena dopravy 200 kč. Jelikož je 
zatím velice málo přihlášených, uvažujeme o zrušení zájezdu. Máte-li tedy zájem, neváhejte 
a přijďte se nahlásit.

Alena Matějková, referentka

• 15. 7. od 20 hodin Úsměvy Iva Šmoldase a pepa Štross – inteligentní humor a skvělá 
hudba

• regioncard Český ráj – regionální karta hosta plná výhod a bonusů (od 10. 7. 2016)
• Železný Brod a okolí – nástěnný kalendář 2017, fotografie petra balatková

připravujeme na podzimní / zimní sezónu

• divadlo 
20. 10. od 19 hodin M. becker: Už nikdy sám! (divadlo kalich) – veselá hra s pavlem liškou, 
zuzanou bydžovskou a Josefem poláškem o fenoménu dnešní doby, a to osamělosti lidí ve 
velkoměstech.
11. 11. od 18 hodin Andělé v mém srdci (léčivé divadlo Gabriely Filippi) – skutečné příběhy 
žen, které od dětství komunikují s anděly a duchy.
11. 12. od 19 hodin víš, přece, že neslyším, když teče voda (Agentura Harlekýn praha) – Tři 
směšné příběhy s václavem vydrou, petrem nárožným, naďou konvalinkovu a dalšími ve 
vděčném věčném diváckém evergreenu. 
• koncerty 
11. 10. od 18 hodin duo Yamaha (Tv Šlágr)
27. 11. od 19 hodin 1. adventní koncert: vánoční galakoncert / Musica dolce vita – 
nejkrásnější skladby na harfu a flétnu doplněné mezzosopránem.
4. 12. 2. adventní koncert / pěvecký sbor Janáček 
podrobnosti k výše uvedeným akcím budou zveřejněny v dalším čísle zpravodaje, 
včetně termínů zahájení předprodeje vstupenek.

prezentace volnočasových aktivit 
ve čtvrtek 1. 9. 2016 od 15 hodin proběhne ve sportovním centru železný brod prezentace 
všech volnočasových aktivit působících na území města železný brod. více informací 
bude uvedeno na plakátech.
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MěSTSKá GALerie VL. rADY

Otevírací doba
červenec–srpen: út–ne 10–12 a 13–16 hodin
ve dnech 5.–6. 7. (statní svátky) bude otevřeno pouze v čase 10–12 a 13–14 hodin. 

MěSTSKÉ MUzeUM V ŽeLeznÉM BrODě

SKLeněnÉ FiGUrKY MiLOSLAVA JAnKŮ 
do 30. října 

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.

neW ArcHeOLOGY / eLišKA LHOTSKá A JeJÍ HOSTÉ
do 31. července 

new Archeology je šperkařská kolekce elišky lhotské, pro kterou je třeba i obyčejný kousek 
chleba odlít do kovu a tím jej zachovat pro dalekou budoucnost. kousek chleba se stává 
odlitkem historie, kterou možná zapomeneme. 
Šperky doplní eliška lhotská výběrem skleněných objektů od zdeňka lhotského a site 
specific instalace od ondřeje viceny, vše na téma „nové archeologie“.

HOrSKÉ BOUDY V JizerSKÝcH HOrácH A KrKOnOšÍcH
6.–28. srpna

výstava nás seznamuje s podobou horských bud po obou stranách státní hranice a jejich 
využitím od 17. století, kdy sloužily při letní pastvě dobytka, sušení sena, uhlířství nebo těžbě 
dřeva. v době jejich největšího rozkvětu bylo v krkonoších na 2600 bud, většina na české 
straně. změna nastala po roce 1853, kdy byl vydán nový lesní zákon, který zakazoval pastvu 
v lesích. boudy postupně pozbyly důvod své primární existence, a pokud se nepřeměnily 
v turistické chaty, čekal je zánik. v 19. století do krkonoš přicházeli výletníci, kteří hledali 
nocleh a občerstvení při svém putování v horách, do obliby přicházely zimní sporty. proto 
vznikaly boudy celoročně využívané, poskytující návštěvníkům více komfortu. z nejstarších 
můžeme jmenovat luční boudu či Hamplovu boudu ze 17. století, slavnou českou boudu 
na sněžce, dvoračky, petrovku, labskou boudu, voseckou boudu a mnohé další. zařazen 
byl také hotel na Ještědu, prezidentská a Weberova chata. poutavá výstava, která vás 
vtáhne do našich nejvyšších hor, byla připravena státními oblastními archivy v litoměřicích 
a zámrsku a státním archivem ve Wrocławi.

sklářská i národopisná expozice běliště jsou v měsících červenec a srpen otevřeny:  
úterý–neděle 9–12 a 13–17 hodin. vstupné na výstavy je v rámci vstupného do muzea.
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AnnA pOLAnSKá 
do 31. července  

snová krajina bude tématem letní výstavy výtvarnice Anny 
polanské. na bělišti představí jinou polohu své tvorby  
– vyšívané obrazy, které vznikly v období let 1999–2005.

MěSTSKÉ MUzeUM V ŽeLeznÉM BrODě

MizeJÍcÍ SVěT SKLářSKÝcH DÍLen 
2. srpna – 2. října

z rozsáhlého souboru kolorovaných i černobílých dokumentárních kreseb Jablonecko jsme 
na výstavu vybrali kresby zachycující mizející svět prvních mačkáren, brusíren a sklářských 
dílen na Jablonecku a železnobrodsku tak, jak jej na počátku 60. let 20. století zachytil Josef 
václav scheybal.

Černá Madona

SKLO A DeSiGn 
1. července – 2. října 

Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 30. června v 10 hodin.
Městské muzeum v Železném Brodě, sklářská expozice

výstava aktuální tvorby studentů železnobrodské sklářské školy. reprezentativní výběr 
nejlepšího uměleckého skla a produktového designu z posledních dvou let přiblíží 
návštěvníkům pestré možnosti zpracování skla v technikách broušeného a malovaného 
skla, skleněné tavené plastiky, skleněných figurek, zpracování technického skla u kahanu 
nebo hutně tvarovaného skla. obor produktový design bude prezentovat realizace v širokém 
spektru materiálů a technologií – produkty, které vznikají ve spolupráci s konkrétními firmami. 
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DALšÍ pOzVánKY ze ŽB A OKOLÍ

KLASiKOVÉ ČeSKÉ KrAJinOMALBY 
1. července – 21. srpna denně od 9 do 17 hodin
Muzeum a Galerie Detesk v Železném Brodě na náměstí

obrazy ze soukromé sbírky
v Muzeu a Galerii detesk se od září 2014 uskutečnilo 
deset výstav. představilo se na nich osm malířů, 
jeden šperkař a jedna sklářská výtvarnice. narodili 
se zde, tvořili a žili, nebo se sem alespoň vraceli.  
A všichni obohatili náš umělecký a kulturní život. 
výstavou klasiků české krajinomalby z výstavního 
programu ustupujeme jen na první pohled. 
využíváme příležitosti a obrazy ze soukromé 
sbírky připomínáme alespoň něco z toho, čím žilo 
české malířství a jeho představitelé ve 20. století. 
soustřeďujeme se na některé z nich, ale jejich každý 
obraz si říká o naši pozornost a obdiv.
vystavujeme obrazy zdenky braunerové, Františka kavána, oty bubeníčka, Antonína 
Hudečka, ludvíka kuby, T. F. Šimona, Františka drtikola, karla vika, otakara nejedlého, 
emila Filly, vlastimila rady, Jana slavíčka, Mario strettiho, zdenka Juny, Miloslava Janků, 
Jana solovjeva, Milana Meteláka a Josefa Jíry, umělců, z nichž alespoň někteří žili a tvořili 
v našem kraji a také se aktivně podíleli na uměleckém životě pořádáním výstav a účastí na 
dalších kulturních a společenských akcích. 
A protože nejvýznamnější osobností spjatou s naším krajem byl malíř a dlouholetý profesor 
pražské Akademie vlastimil rada, je nejpočetněji zastoupen obrazy a kresbami na výstavě.
Třemi obrazy je zastoupen rodák z Jilemnicka František kaván, od jehož narození letos 
uplynulo 150 let a smrti 75 let. na svých cestách za českou krajinou se před rokem 1900 
krátce zastavil také na Malé skále a maloval tam, ale jeho maloskalské obrazy na výstavě 
nejsou. připomínáme si také grafika a malíře karla vika, který jako student pražské Akademie 
pobýval v železném brodě a maloval. Jeden obraz z tohoto období je na výstavě. 
krajinomalbě patří jedno z nejpřednějších míst v české výtvarné kultuře, proto jsme jí 
věnovali letošní prázdninovou výstavu.  
na září a říjen připravujeme výstavu malíře a skláře Miloslava Janků (1916–1994), od jehož 
narození letos v dubnu uplynulo sto let.

Antonín langhamer

Karel Vik, Malý rynk, 1911, olej, 
foto Jakub Kalousek

BAcK 2 THe… SUMMer eDiTiOn 
pátek 1. července od 21 hodin

Music club Korint Železný Brod
po řadě vyvedených party back 2 The 90´s / 80´s zveme na letní edici těchto večerů. 
po 25 letech se se vrací legendární dJ duo Jarda Hoření a Aleš Mastník. Těšte se na 
československé hity ze 70.–90. let.

Vstupné 50 Kč
pořádá FAKinG BOOKinGS a F. A. KinG
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DALšÍ pOzVánKY ze ŽeLeznÉHO BrODU A OKOLÍ

HUSŮV Den  
neděle 3. července od 9.30 hodin

Železný Brod, kaple Ochranovského sboru (ul. Komenského)
odpolední shromáždění na kalichu u besedic začíná v 15 hodin. při velmi špatném počasí 
bude i odpolední shromáždění v železném brodě.

pořádá Ochranovský sbor při Čce (Jednota bratrská) 

prázDninOVÉ ČTVrTKY   
7. července – 25. srpna (vždy pouze čtvrtek)

v rámci „prázdninové nabídky českého ráje“ je připravena speciální čtvrteční turisticky 
zajímavá nabídka, při které získáte spoustu výhod. 
Do projektu jsou zapojeny a výhody nabízí:
kostel sv. Jakuba většího železný brod – prohlídka interiéru s komentářem v čase  
10–12 hodin
zvonice – prohlídka interiéru s komentářem dlouholetého zvoníka vladimíra Hlubůčka od 
10 hodin
Minimuzeum skleněných betlémů – zdarma výroba hvězdičky v korálkové dílničce
Městská galerie vlastimila rady – vstupné na aktuální výstavu zdarma pro děti do 15 let
běliště – k zakoupené vstupence pro děti do 15 let zdarma hra „ život na bělišti“
Městské koupaliště železný brod – při předložení vstupenky z expozice muzea mají děti do 
15 let vstup zdarma
koloběžky (ve spolupráci s www.kolobezky-cskyraj.cz) – zapůjčení koloběžky s 50% slevou 
(nutná rezervace den předem do 15 hodin na tel.: 483 333 999)

ÚSMěVY iVA šMOLDASe A pepA šTrOSS 
pátek 15. července od 20 hodin

farní zahrada u kostela sv. Jakuba Většího v Železném Brodě
inteligentní humor a skvělá hudba.

phdr. Ivo Šmoldas je český básník, nakladatelský redaktor, kulturní publicista, scenárista, 
moderátor a překladatel, který říká, že náš národ je skeptický. znepokojuje ho nálada  
v české společnosti. dle jeho názoru by se čechům žilo lépe, kdyby se na sebe navzájem 
více usmívali. svá tvrzení podpořil průzkumem, který zadal k vypracování nejmenované 
společnosti, a v němž se čechů například zeptal, zda se usmívají na své okolí, jak je pro 
ně úsměv důležitý a co je k úsměvu motivuje. Jaký je výsledek? češi se skutečně usmívají 
méně než většina jiných národů, zároveň by si však 99 % z nich přálo, aby se na ně i cizí 
lidé usmívali mnohem více. A my věříme, že v rámci pořadu si úsměvu užijete spoustu a jistě 
se naučíte i usmívat.

pepa Štross již více než třicet let hraje swingové písničky, které jsou o lásce, o rodině,  
o životě a to převážně nevážně. Texty jeho písní mají nadhled a lehkou ironii. několik jeho 
písní převzali i další skupiny např. nezmaři. pro svou nezvyklou kreativitu a okamžité 
navázání kontaktu mezi jevištěm a hledištěm je vyhledávaným moderátorem řady folkových 
festivalů. Jistě nás skvěle provede i tímto pořadem.
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KLOKOČSKÝ HUDeBnÍ FeSTiVAL 
sobota 16. července 12–04 hodin

Klokočí, na návsi
v programu zahrají: big band (swing železný brod), rose Melodi Štěpána růžičky (swing 
praha), o. v. J. dixie (dixialend liberec), sro (liberec), voliéra (rock železný brod), 
Anarchia (metal-rock Turnov), stagnace (big beat Turnov), silent session (rock Turnov), blue 
effect (praha), rouden band (rock český ráj). v průběhu festivalu všemožná překvapení  
a ohňostroj asi taky! rozličné druhy občerstvení zajištěny. vstupné dobrovolné.

v sobotu 20. srpna se od 14 hodin uskuteční Hudební loučení s létem. Akce bude opět 
probíhat v duchu setkávání přátel obce klokočí. v programu zahrají big band železný brod 
a další, jako hosté vystoupí pavlína Filipovská a karel Štědrý. Těšit se můžete na příjemné 
sobotní odpoledne.

Obě akce pořádá Obecní úřad Klokočí a SDH Klokočí

HráTKY S pAMěTÍ 
úterý 19. července a 23. srpna 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: 20. 9., 18. 10., 22. 11. a 13. 12. (Možná změna 
termínu vyhrazena.)

Vstupné 15 Kč
pořádá Odbor sociálních věcí MěÚ Železný Brod

Open Air FeSTiVAL 5 
sobota 13. srpna 2016 od 15 hodin 

Železný Brod, hasičské hřiště
přehlídka železnobrodských kapel. v programu zahrají: Frp (folk-rock), voliéra (rock), big 
band (swing železný brod), Tomáš J. Holý (acoustic-post rock), In Touch (crossover-rock), 
F. A. king (crossover). změna programu vyhrazena.

Vstupné dobrovolné.
pořádá iKS Železný Brod 

ve spolupráci s SDH Železný Brod a s velikou pomocí Aleše petráčka

pouze v případě velmi nepříznivého počasí bude akce přesunuta do divadla. o této 
skutečnosti budete včas informování městským rozhlasem.  

Vstupné: 120 Kč, předprodej vstupenek probíhá v Tic Železný Brod
pořádá iKS Železný Brod
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DALšÍ pOzVánKY ze ŽB A OKOLÍ

LOUČenÍ S LÉTeM V HOrSKÉ KAMenici 
sobota 27. srpna od 14 hodin

Horská Kamenice, u hasičské zbrojnice
zveme vás na příjemné posezení při poslechu kapely kapelníci a Těsně vedle. doprovodný 
program a občerstvení zajištěno. 

Vstupné 40 Kč (dospělí), děti zdarma.
pořádá SDH Horská Kamenice 

MTO UniVerSAL prAHA 
sobota 3. září od 20 hodin

Bzí, sokolovna
zveme všechny skalní příznivce na další koncert MTo Universal 
praha. k tanci i poslechu vám v bzovské sokolovně opět zahrají: 
Tomáš Hanák, zdenek lhotský, František skála, Aleš najbrt, 
lenka vychodilová, Jiří Fero burda, Jana Hanáková, roman 
Fojtíček, luděk polifka a Jiří podzimek. 

pořádá BzOS a TJ Sokol Bzí 

Otevírací doba během letních prázdnin

z knižních novinek

úterý: 9–12 a 13–17.30 hodin 
středa a čtvrtek: 9–12 a 13–17 hodin

ruth Ware: Všude kolem černý les
leonoře je šestadvacet a píše docela úspěšné detektivky. I když žije osaměle, je se svým 
způsobem života spokojená – až do dne, kdy dostane nečekané pozvání na předsvatební 
rozlučkový víkend své bývalé přítelkyně clare, kterou deset let neviděla. leonora po 
dlouhém váhání pozvání přijme a ocitá se s hrstkou dalších lidí v extravagantním skleněném 
domě kdesi na anglickém venkově. A zanedlouho se začnou dít podivné věci…

Jo Moyes: Jeden a jedna
Hlavní hrdinka nového románu oblíbené autorky má příšerný život: manžel ji opustil a rodině 
nepřispívá ani penny. Jejího syna šikanují a dcera, jež je matematický génius, má sice 
možnost nastoupit na prestižní školu pro nadané děti, ale ona si to zkrátka nemůže dovolit.  
Jednoho dne však Jess v taxíku najde svazek bankovek, který patří arogantnímu milionáři 
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MěSTSKá KniHOVnA

edu nichollsovi, u něhož doma Jess uklízí. žádný balík to sice není, pro eda bezesporu jen 
pár drobných, nicméně pro ni by ony peníze znamenaly řešení problému…

Majgull Axelsson: nejmenuji se Miriam
román švédské autorky (dubnová čarodějka) vypráví příběh ženy, která přežila koncentrační 
tábor a celý život se ukrývala pod falešnou identitou. Teprve když k pětaosmdesátým 
narozeninám dostane tepaný stříbrný náramek, otevřou se stavidla jejich utajovaných 
vzpomínek.

Harper Lee: postav hlídku
kniha, která byla napsána již před vydáním kultovního románu „Jako zabít ptáčka“  
a odehrává se dvacet let poté… Šestadvacetiletá Jana luisa Finchová (čipera) se vrací  
z new Yorku do Maycombu v Alabamě, aby navštívila svého stárnoucího otce Atika. Mnoho 
věcí se změnilo a ona si přestává být jista, zda je to stále ten neochvějný hrdina, jenž stojí 
vždy na straně práva a spravedlnosti, jak se jevil v mládí…

z literatury pro děti a mládež:
Alexandr steffensmeier: lízinka hledá poklad
kravička líza našla ve své pošťácké brašně záhadný vzkaz. To musí být jistě mapa  
k pokladu, pomyslela si líza. všechna zvířátka z farmy se tak dala do hledání. půvabná 
obrázková kniha o zvířátkách pro malé děti.

Frida nilsson: piráti z ledového moře
sestry siri a Miki žijí s tatínkem na ostrově v ledovém moři. Mladší Miki jednoho dne unesou 
piráti a siri se ji vydává hledat. po cestě zažívá mnohá dobrodružství: pozná lovkyni bílých 
vlků, naučí se střílet z pušky, ztroskotá na ostrůvku a zachrání mládě mořské panny, až 
posléze konečně dorazí k pirátskému kapitánovi bělovousovi… knížka v duchu nejlepších 
tradic skandinávské literatury pro děti.

Stephen chbosky: Ten, kdo stojí v koutě
román v dopisech o strastech dospívání. patnáctiletý charlie je velmi přemýšlivý a citlivý 
mladík, který to na střední škole, kde ho ostatní mají za podivína, nemá vůbec jednoduché. 
Šikaně se charlie ubrání, posměchu si až tak nevšímá, trápí ho ovšem pocit samoty  
a cítí silnou potřebu začlenit se mezi ostatní „normálnější“ spolužáky. zůstává v roli jakéhosi 
pozorovatele, „toho, kdo stojí v koutě“, zkoumá sám sebe i lidi kolem a píše o svých drobných 
poznáních, radostech i strastech dlouhé dopisy neznámému adresátovi ...

přijďte si vybrat četbu na léto. na městském koupališti je vám k dispozici také malá 
samoobslužná knihobudka.

přejeme vám hezké prázdniny a dovolenou.

dana Hudíková a Irena Matoušová
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SpOLeK zDrAVOTně pOSTiŽenÝcH ŽeLeznOBrODSKA  

Milí přátelé!
v červenci a srpnu jsou prázdniny, ale přesto máme pro vás důležité informace. 
chybička se vloudila – doplatek cHorvATsko: pro členy 3.250 kč, pro ostatní 3.500 kč.
Uhraďte do konce července p. J. bryndovi. schůzka účastníků pobytu v chorvatsku se bude 
konat 31. 8. 2016 ve 14 hodin v klubovně na poříčí.

v srpnu se uskuteční již tradiční prázdninový výlet do krkonoš. sejdeme se ve středu  
10. 8. u sklářské školy, odjezd v 7.45 hodin. cena: členové 100 kč, ostatní: 130 kč. vedoucí 
zájezdu pí. v. petružálková. prosíme přihlášené, aby telefonicky nebo ústně, potvrdili svou 
účast.

krásné prázdniny všem našim členům a přátelům za výbor přeje
Marcela Minářová

Ohlédnutí za zájezdem
dne 18. 5. v 8 hodin jsme vyjeli od sklářské školy na státní zámek konopiště. Tam jsme 
se rozdělili do dvou skupin. průvodkyně nás seznámila s historií zámku – původně gotická 
pevnost založena benešovici před 700 lety. od roku 1887 velkolepé sídlo následníka trůnu 
Františka Ferdinanda ď este. po prohlídce jsme se rozjeli do průhonic, kde probíhá částečná 
obnova podzámeckého alpina. park založil hrabě emanuel silva Tarouca v roce 1885, 
kterému posloužila hlavní osa – potok botič s jeho přítoky. nadchli nás kvetoucí azalky, 
rododendrony, skalničky a nádherné stromy – duby, borovice, lípy, jilmy… po prohlídce  
a občerstvení jsme ukončili krásný a slunečný zájezd návratem domů. díky organizátorce 
Marcele Minářové.

účastnice zájezdu M. paldusová

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

MěSTSKÉ KOUpALišTě ŽeLeznÝ BrOD
otevřeno za příznivého počasí: 

červenec – srpen: pondělí – neděle 
10–19 hodin

vstupné: 50 Kč (dospělí), 30 Kč (děti),  
po 15 hodině sleva. V rámci akce „prázdninové 

čtvrtky“ mají děti do 15 let vždy pouze  
ve čtvrtek s platnou vstupenkou z expozice 
muzea vstupné zdarma. Více info správce: 

Libor Kochánek, mob.: 721 365 964
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MArATÓn A pŮLMArATÓn Těpeře 
neděle 10. července od 11 hodin

Již 6. ročník závodu horských kol
pavla Havlíková (česká reprezentantka) takto popisuje trať: „výhodou trati je, že je stavěna 
pro každého, bez ohledu na věk či výkonnost. každý si tam najde to své – krásné technické 
pasáže, sjezdy i výjezdy různého stupně obtížnosti. Ale vše v mezích sjezditelnosti pro 
všechny. kamenitý výjezd (výšlap) je výzvou pro každého – nepsaná soutěž, kdo vyjede 
nejvýš, se stala prestižní záležitostí mezi závodníky.“
více info o závodu naleznete na www.mtbs.cz (sekce kalendář) nebo na http://obec-tepere.
blog.cz.

pořádá: T. J. Sokol Těpeře

KAMenicKÝ SpeeD BADMinTOnOVÝ TUrnAJ 
sobota 13. srpna od 10 hodin (zápis)

Horská Kamenice, hřiště
Turnaj je vhodný pro děti i dospělé. výhry a občerstvení zajištěno. startovné 50 kč (děti), 
100 kč (dospělí).
více info na fcb kkM.

pořádá Kamenický klub mládeže 

MeMOriAL VácLAVA VeLe 
neděle 14. srpna od 8 hodin

Horská Kamenice, hřiště
Tradiční 8. ročník cyklistického závodu mezi Železným Brodem a Bozkovem.

Jedná se o časovku jednotlivců v kategoriích dětí, juniorů, žen i mužů. závod je zařazen do 
celorepublikového seriálu cyklistických závodů extraliga Masters a českolipského silničního 
poháru, ale zúčastnit se a změřit síly mohou všichni nadšenci cyklistiky bez věkového 
omezení, pohlaví i techniky. pro závodníky, kteří nejsou registrovaní v žádném seriálu budou 
připraveny kategorie příchozích, s vlastním pořadím i oceněním. o putovní pohár Mvv se 
poměří cyklisté v kategorii nad 50 let a starší bez ohledu na registraci v jakémkoli seriálu.
prezentace k závodu proběhne v areálu Tenisového klubu železný brod od 8 hodin a první 
závodníci se vydají na trať v 10 hodin z místa startu za železnobrodským koupalištěm. 
závody zahájí děti do deseti let na zkrácené trati mezi železným brodem a podbozkovem 
(křižovatka na semily) v hromadném závodě. více info o závodu naleznete na mvv.wbs.cz. 
kontaktní osoba: petr kadlec, e-mail: cyklopetr@seznam.cz, tel.: 725 240 429

pořádá: cyklistický oddíl SSc Železný Brod
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dovolte mi stručně shrnout další cvičební rok projektu dĚTI nA sTArTU ve školním roce 
2015/2016.
projektu se znovu zúčastnila MŠ na vápence a nově se přidala MŠ slunečná a MŠ semily 
pod vartou. MŠ se projektu účastnily díky podpoře Města železný brod a semily. Mnohé 
děti tak měly možnost cvičit v projektu 2× týdně, jednou v MŠ a jednou týdně odpoledne  
v rámci volnočasové aktivity. Mezi rodiči bylo cvičení přijato pozitivně, ale někteří odpoledne 
své děti už cvičit neposílali, aby nebyly unavené. obavy to byly opravdu zbytečné. Mnohé 
děti tak byly ošizeny o další cvičební program. cvičení v MŠ probíhalo tak, aby nebyl 
narušován hlavní program školky. 
Mimořádné akce v roce 2015/2016: 
Jízda na koních, přednáška o stravování  
a vaření s pavlem suchánkem, Mikulášská 
besídka s TJ sokol železný brod, 
společenský večer pro děti a rodiče, 
Maškarní bál s TJ sokol železný brod,  
2× výjezd na brusle do lomnice nad 
popelkou ve spolupráci s TJ sokol 
žel. brod, hokejový oddíl, Hledání 
velikonočního vajíčka, orientační běh  
s TJ sokol železný brod a oslava Mdd  
s TJ sokol železný brod – trochu 
netradičně s rodiči.
projekt byl zahájen ve školním v roce 2012/2013 a na základě zpětné vazby víme, že 
mnohé děti posunul dál. naučil je sportování se nebát a rodičům poradil s výběrem sportu. 
náš projekt se rozšiřuje do dalších měst a krajů v celé čr. věřím, že vás osloví i připravované 
novinky nejen pro děti předškolního a mladšího školního věku, ale i děti staršího školního 
věku. 
O prázdninách náš čeká: 
11.–15. 7. Tábor pro děti na Malé skále – hotel Jizera
25. 7.–28. 7. a 1.–4. 8. od 16.30 hod. sportovní program pro děti na koupališti v železném brodě
5.–21. 8. rIo na lipně olympijský park – přijeďte se podívat na naše stanoviště  

a program, kde si to užije celá rodina
ráda bych touto cestou poděkovala všem 
trenérům a podporovatelům projektu dĚTI 
nA sTArTU. Těším na další spolupráci!  
V dalším školním roce 2016/2017 začínáme 
7. 9. v Semilech a 8. 9. v Železném Brodě.

Jana boučková

Děti na startu
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Lyžaři nezahálí, ani když nemají sníh

Florbalová Slavia liga 2015/2016 – Doba stříbrná 

zúčastňují se přespolních běhů jak v dětských, 
tak i dospělých kategoriích. v květnu běželi na 
kalichu a ve skuhrově. výsledky dětí z kalicha: 
Jakubičková karla (27. místo), skrbek Matouš 
(5. místo), Jakubička Antonín (20. místo)  
a skrbek sebastian (9. místo). běželi i dospělí. 
ženy mílařky skrbková lenka (2. místo), buď 
fit: muži Jakubička Tomáš (1. místo) a skrbek 
ondřej (3. místo). v hlavním závodě na 10 km 
ve své kategorii doběhl Jakubička Tomáš na  
7. místě.
ve skuhrově se konal přebor župy Jizerské  
a to: 1. steeplechase, kdy závodníci na 500 m 
okruhu zdolávají různě těžké překážky. výsledky 
přeboru župy: skrbek Matouš (5. místo) a skrbek 
sebastian (3. místo). dospělí běželi okruh 4×  
s výsledkem skrbková lenka (2. místo) a skrbek ondřej (3. místo).
všem zúčastněním gratulujeme a přejeme hodně sil do dalších závodů.

Jaroslava skrbková, předsedkyně lo

byla to náročná cesta. nebyla 
to samá vítězství jako loni. byl 
to ročník plný porážek, hádek, 
nespokojených hráčů, špatných 
tréninků... všechny problémy 
jsme přečkali. dokázali jsme 
postavit neskutečnou partu 
lidí, která florbalem chtěla bavit 
sebe a naše fanoušky. ke konci 
základní části jsme v sobě probudili touhu bojovat, která nám v průběhu soutěže chyběla. 
naší zarputilostí a touhou po úspěchu jsme dokázali porazit i lepší týmy než jsme my sami. 
ve finále jsme nakonec neuspěli. nemáme vysněné zlato. nemusíme však smutnit, na 
krku se nám houpají stříbrné medaile a k tomu jsme hráli parádní florbal se super lidmi pro 
nejlepší fanoušky. 

 TJ Sokol Železný Brod – oddíl lyžování

 TJ Sokol Železný Brod – oddíl florbalu
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AMK Železný Brod

zhodnocení fotbalové sezóny 2015/2016    

dne 21. 5. 2016 se uskutečnil již 11. ročník soutěže historických vozidel „Horním pojizeřím 
a železnobrodskem“. Účastníků se sjelo 93 (22 moto + 71 aut) z toho cca 10 nesoutěžních, 
na trati o celkové délce 80 km je čekalo celkem 7 kontrolních stanovišť a 10 samokontrolních 
bodů, soutěž dokončilo všech 93 posádek. pořadatelé – AMk železný brod, čz veterán Team 
Huntířov a přátelé historických strojů železný brod děkují touto cestou všem sponzorům  
a partnerům – ArtGlass pěnčín, sdH Jenišovice, Městu železný brod, sklářské výrobě 
libor bursa, TFnet, p. robertu Huškovi, pelechovské sklárně, sklářské škole železný brod,  
a zejména firmě detesk za zajištění cen pro všechny zúčastněné a poskytnuté zázemí pro 
pořadatele. dále děkujeme sdH železný brod za poskytnuté prostranství pro parkování 
a start vozidel, TJ sokolu Huntířov za přípravu obědů a občerstvení v cíli. Také děkujeme 
všem, kdo nám pomáhali s jednotlivými stanovišti pk, a se zajištěním zdárného průběhu 
během celé akce.
V termínu 2.–3. září vás zveme na 12. sraz motocyklů čs. výroby, ale i zahraničních, 
do Huntířova nad Jizerou. Více informací o akci na www.amkzeleznybrod.estranky.cz.

bryknarová Iva

A muži 
po nepovedeném podzimu, kdy byl brod poslední, se na jaře podařilo získat 21 bodů a to 
přineslo celkově deváté místo, což lze považovat za slušné umístění. bohužel tragické byly 
výsledky v domácích zápasech, kde brod pouze třikrát vyhrál. proto v této statistice brod 
skončil poslední. naopak na hřišti soupeře byl brod nejlepší ve své historii a získal 22 bodů 
a skončil na výborném třetím místě. po sezóně skončil u týmu trenér Grebeníček, který se 
vrací trénovat do semil. brod tak čekají změny v realizačním týmu i hráčském kádru.  
přípravka ročník 2005–2006
vyhrála celkově okresní přebor, který se hraje turnajovým způsobem (18 jednodenních 
turnajů) a to s velkým náskokem. 

pro mne je nejlepší výhra stmelení kolektivu. Ti, co od nás odešli, teď mohou litovat. Máme 
ty nejlepší florbalisty! nemyslím nejlepší umem, ale charakterově. A o to mě v brodě vždycky 
šlo. postavit super partu lidí. 
děkuji fanouškům za neuvěřitelnou podporu. speciální poděkování patří Martinovi a rosťovi! 
děkujeme našemu rozsáhlému zdravotnickému personálu. na sezónu 2016/2017 jsme se 
přihlásili do nově vznikající ligy.  
Jedná se o pojizerskou Florbalovou ligu. více informací o nás nejdete na http://florbal-
zelezny-brod.webnode.cz

Předpokladem velkých vítězství bývají malé porážky...
Martin bouček, předseda oddílu
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ze šKOLSKÝcH zAřÍzenÍ

Mladší přípravka 2007–2008
skončila v okresním přeboru, který se hraje turnajovým způsobem (20 jednodenních 
turnajů), celkově na třetím místě.  
předpřípravka 2009 a ml.
skončila v okresním přeboru, který se hraje turnajovým způsobem (14 jednodenních 
turnajů), celkově na čtvrtém místě.  
Starší žáci
odehráli slušnou sezónu a i tréninkově to nebylo špatné. Je jim potřeba poděkovat, že 
prakticky pořád doplňovali dorost a tak měli fotbalu někdy až moc. celkově třetí místo je 
dobré, a pokud chlapci u fotbalu vydrží, tak pár hráčů by jednou mohlo nakouknout do  
A týmu. 
B muži 
Uhráli o bod méně než v minulé sezóně. vzhledem k reorganizaci 1. b–třídy to znamená 
sestup, který je jen důsledkem toho, že kmenoví hráči b týmu moc netrénují. do nové sezóny 
rezerva nastoupí do okresního přeboru a nebude lehké ji hráčsky doplnit.
Dorost
Tým se před sezónou trochu rozpadl, za což může hlavně dnešní doba, kdy se smysl pro 
zodpovědnost stává vzácností. před sezónou se zdálo, že brodský klub má silný ročník, ale 
místo toho museli pomáhat starší žáci a někdy to byl boj, dát dohromady jedenáctku hráčů. 
na jaře se situace lehce zlepšila a tak i přišly některé dobré výsledky. nicméně to byla složitá 
sezóna, na kterou nelze navázat.   
Mladší žáci
vyhráli svou soutěž, když pouze jednou remizovali. k tomu vítězství v poháru a třetí místo  
v zimním turnaji hovoří za vše. prostě báječná sezóna.  
Tabulky s konkrétními výsledky jednotlivých zápasů jsou k nahlédnutí u trenérů.

Jaroslava kletečka, trenér

Hlavní prázdniny začínají od pátku 1. 7. a končí ve středu 31. 8. 2016. 
nový školní rok 2016/2017 bude zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2016
první pololetí bude ukončeno: 31. 1. 2017
druhé pololetí bude ukončeno: 30. 6. 2017 
podzimní prázdniny: 26.–27. 10. 2016  
vánoční prázdniny: 23. 12. 2016–2. 1. 2017, vyučování začne: 3. 1. 2017 
Jednodenní pololetní prázdniny: 3. 2. 2017 
Jarní prázdniny (pro Jablonecký okres): 20.–26. 2. 2017 

Organizace školního roku 2016/2017 v základních, středních 
a základních uměleckých školách v České republice
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organizace Termín denně 
od – do

pro děti 
ve věku kapacita cena přihlášky

do přihlášky

klub 
kanoistiky 11.–15. 7. 8.00–15.00 8 let a výše 15 dětí 700 kč 19. 6.

kanoist-
zelbrod@
volny.cz

svč 
Mozaika 18.–22. 7.  7.00–15.30 4–15 let 30 dětí 800 kč obsazeno

svč 
Mozaika

svč
Mozaika 25.–29. 7.  7.00–15.30 4–15 let 30 dětí 800 kč 15. 6. svč 

Mozaika
svč 
Mozaika 8.–12. 8.  8.00–16.00 6–15 let 20 dětí 1.500 kč 15. 6. svč 

Mozaika
svč 
Mozaika 15.–19. 8.  7.00–15.30 4–15 let 30 dětí 800 kč obsazeno svč 

Mozaika
Tenisový 
klub 15.–19. 8.  9.00–13.00 6–12 let 20 dětí 800 kč 30. 6. lufin@

seznam.cz
TJ 
Fotbalový 
klub

15.–19. 8.  9.00–15.30 6 let a výše neomezena 750 kč
150 kč/den 10. 8.

kletecka.
jaroslav@
seznam.cz

svč 
Mozaika 22.–16. 8.  7.00–15.30 4–15 let 30 dětí 800 kč 15. 6. svč 

Mozaika

nabídka příměstských táborů v Železném Brodě – léto 2016

prázdninový provoz mateřských škol

informace pro rodiče o uzavření mateřských škol v období hlavních prázdnin. 
Upozorňujeme rodiče, že mateřské školy v železném brodě budou o hlavních prázdninách 
uzavřeny v těchto termínech: 
• Mateřská škola železný brod, na vápence 766 – 11. července – 19. srpna 2016 včetně
• Mateřská škola železný brod, slunečná 327 – 18. července – 26. srpna 2016 včetně
• Mateřská škola železný brod, stavbařů 832 – 18. července – 26. srpna 2016 včetně

v týdnu, kdy je otevřena jiná mateřská škola než ta, ve které je dítě řádně zapsáno, mohou 
rodiče do MŠ dítě přihlásit, pokud oba v této době prokazatelně pracují. bližší informace  
o provozu, způsobu platby stravného a pobytného, rodiče získají v jednotlivých mateřských 
školách. v době uzavření železnobrodských mateřských škol mají rodiče možnost využít 
nabídku příměstských táborů, které organizuje středisko volného času Mozaika a některé 
sportovní organizace.

přihlášky si vyžádejte u jednotlivých organizátorů příměstských táborů. 
Informaci naleznete také na webové stránce města:  http://www.zeleznybrod.cz/cz/obcan/
kultura-sport-spolky/volnocasove-aktivity-pro-mladez/

božena Měchurová, Fo – školství

velikonoční prázdniny: 13.–14. 4. 2017
Hlavní prázdniny: 1. 7.–1. 9. 2017
období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. 9. 2017. 

ze šKOLSKÝcH zAřÍzenÍ
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v pátek 10. června 2016 na děti z vápenky čekal před školkou 
připravený autobus. A odvezl nás … kam jinam, než do pohádky. 
ve světě kolem nás je spousta hrubosti, neurvalosti, dokonce 
násilí. slova čestnost, zdvořilost, laskavost, vlídnost, galantnost 
jako by do této doby již nepatřila. proto jsme se vydali do časů, 
kde pouhé slovo šlechtice mělo velkou váhu. v malebné přírodě 
pod hradem kost jsme se stali svědky vylíhnutí draka z dračího 
vejce a rytířského klání odvážné princezny s prostořekým  
a neurvalým rytířem pepem. naštěstí, jako v každé pohádce, 
dobro zvítězilo nad zlem, princezna ukázala svoji odvahu, 
statečnost a šikovnost a společně s drakem, který dokonce chrlil 
skutečný oheň, dali chlubivému hrubiánovi pepemu co proto. 
představení pobavilo nejen děti, ale i paní učitelky. pak nás přímo na kosti přivítala další 
princezna. karolínka nás provedla hradem, ukázala nám svoji komnatu a pochválila nás za 
uhodnutí všech pohádkových hádanek. po takovém výkonu jsme si zasloužili skvělý oběd  
v restauraci U draka. krásu zdejší přírody jsme pak obdivovali při procházce údolím 
plakánek, kde roste spousta chráněných rostlin a žije mnoho živočichů, které jsme mohli 
pozorovat a nebo alespoň slyšet. odměnou za šikovnost, vytrvalost a pozornost nám byl 
nanuk a výborný šáteček. Ale to již nastal čas na návrat. I zpáteční cesta připomínala 
pohádku. A sice tu o Šípkové růžence, jelikož někteří pod tíhou dojmů a zážitků v autobusu 
usnuli. všem se nám výlet moc líbil.
rádi bychom touto cestou ještě jedou poděkovali panu Ing. Jiřímu Maturovi, který nám svým sponzorským 
darem ve výši 15 000 kč tento krásný výlet umožnil zorganizovat a uskutečnit. děkujeme.

Jitka Jírová, ředitelka MŠ

 Mateřská škola na Vápence

školní výlet na hrad Kost

v neděli 7. 5. nás praha přivítala zalitá sluncem. 
rok utekl a 40 běžců z naší školy vyrazilo na trať 
rodinného běhu v rámci 22. ročníku pražského 
maratonu. za povzbuzování diváků odstartoval 
běh v 9.15 hodin z náměstí republiky. v cíli, 
na staroměstském náměstí, každý účastník 
obdržel pamětní medaili. pro děti dM drogerie 
připravila občerstvení a sponzorské dárky. 
domů jsme se všichni vraceli spokojeni. děkuji 
p. M. Hýrkové za vyzvednutí triček v praze, 

 základní škola pelechovská

Vítězem je každý, kdo se objeví na startu. Děti na maratonu.
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ze šKOLSKÝcH zAřÍzenÍ

Již dvě ze tří společných odpolední strávených ve škole mají za sebou budoucí prvňáčci. cílem 
Školičky je připravit děti na bezproblémový začátek školní docházky. Ještě před zářijovým 
nástupem do školy se děti seznámily mezi sebou, s paní učitelkou i s prostředím školy. 
ve školních lavicích si vyzkoušely svou připravenost na školu, procvičily si grafomotoriku 
i početní představy, naučily se básničku, ukázaly, jak umí kreslit, a dokonce se společně 

postaraly o první výzdobu do 
své budoucí třídy. Teď už na 
budoucí prvňáčky čekají jen 
poslední týdny v mateřských 
školách a v září konečně 
ten opravdový školní start. 
velké poděkování za pomoc 
s organizací i přípravou 
občerstvení pro rodiče patří 
paní učitelce palové. 

Mgr. daniela petříčková

školička pro předškoláky

Město železný brod si v letošním roce připomíná 
výročí 515 let od obnovení městských práv. To je 
důvod ke vzpomínkám i bilancování. naše škola 
si k oslavě této události zvolila formu projektového 
dne na téma „Město železný brod“. každá třída si 
z rozmanitostí železnobrodského života vybrala 
odvětví, které ji nejvíce zajímalo. Úkolem pak 
bylo prozkoumat danou problematiku, zjistit o ní 
informace, podniknout exkurze a výsledek své 
tvůrčí práce jakýmkoliv způsobem prezentovat 
před spolužáky školy. Měli jsme možnost vidět rozmanité prezentace, videa, slyšet básničky, 
písničky i zhlédnout divadelní představení. všichni jsme si připomněli reálie o našem městě, 
dozvěděli se zajímavosti z historie a o novinkách ve sklářství, seznámili se s možnostmi 
sportovního vyžití, zaujala nás minulost všech železnobrodských škol i památných míst  
a stromů. výstupy všech zúčastněných byly velmi pečlivě a poutavě připraveny. sečteno  
a podtrženo, celý projektový den se nadmíru vydařil. 

Milan Hlubuček a Tomáš Hartl, vedení zŠ pelechovská

projektový den

manželům pirkovým a p. Šolcové za pomoc při organizaci. dále řidiči p. čejchanovi, všem 
dětem za vzorné chování a sluníčku, které nad námi zářilo celý den.

Hana Týblová, zŠ pelechovská

32



v pondělí 9. 5. 2016 odjelo 35 žáků osmých a devátých tříd na zahraniční studijní 
pobyt. Místem pobytu se stalo malé německé městečko obklopené nádhernou přírodou 
seifhennersdorf. cílem kurzu bylo zdokonalit se v německém jazyku, seznámit se s reáliemi 
německa (sasko, lužice, drážďany, žitava...) a v neposlední řadě ukázat dětem jiné 
kulturní a sociální prostředí, než ve kterém žijí. dopoledne probíhala výuka, odpoledne se 
děti vydaly na stadtrallyezittau, zaplavaly si v aquaparku TrIXI, změřily své sportovní síly 
na okružní stezce Querxenweg, večer grilovaly. vyvrcholením pak byla návštěva drážďan, 
světově proslulého města na labi. na závěr pobytu žáci obdrželi certifikát o absolvování 
jazykového kurzu němčiny. všem se pobyt velmi líbil a doufáme, že nebyl poslední. 

Mgr. H. Fišerová, Mgr. J. vrzáňová

Studijní pobyt v německu

dne 26. 5. shlédli žáci zŠ Školní v městském divadle představení v anglickém jazyce. 
divadlo the bear sehrálo hned tři představení. pohádka Jackie and the Giant (Jackie  
a obr) byla určena pro nejmenší žáky (1.–4. ročník). větší žáky (5.–7. ročník) navštívili UFoni  

 základní škola školní

Divadlo the Bear
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ze šKOLSKÝcH zAřÍzenÍ

žáci druhých tříd zŠ Školní dostali velmi 
zajímavou příležitost nahlédnout pod 
pomyslnou pokličku tajemství sklářské výroby 
u nás v železném brodě. Manželé vaňkovi nás 
pozvali na prohlídku sklářské výroby ve firmě 
detesk. všichni žáčci hltali zajímavé informace 
o vzniku a fungování firmy a dívali se pod ruce 
dělníkům, kteří s precizní přesností pracovali 
se sklem. shlédli jsme, jak se skleněné trubice 
krájí, zahřívají a tvarují. prohlédli jsme si, jak se 
sklo maluje a kompletuje s dřevěnými doplňky. 
nejvíce ale děti potěšilo, že měly možnost si 
na vlastní kůži zkusit, jak náročné foukání skla 
je. se zaujetím se snažily tvarovat sklo do 
kouliček a na památku si své výrobky odnesly 
domů. Jejich kreativita dostala také prostor. 
Jako pozornost dostaly děti od detesku ještě 

exkurse v Detesku

Tomáš neugebauer, vítěz krajského kola olympiády 
z dějepisu, reprezentoval naši školu i v republikovém 
finále, které se konalo v  praze ve dnech 23.–27. 5. 
2016. Tomáš v něm obsadil 11. místo z 33 soutěžících. 
zŠ Školní mu touto cestou blahopřeje. odměna mu 
byla předána veřejně v městském divadle 28. 6. během 
školní akademie.

Dějepisná olympiáda

a nejstarší žáci (8.–9. ročník) se zase na chvíli stali detektivy a vyřešili případ vraždy. 
všechna představení se dětem i učitelům moc líbila!

Mgr. zdeněk kučera, zástupce ředitele 
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Ředitel školy vyhlašuje doplňující kolo talentových zkoušek na dvě neobsazená místa  
v oboru výtvarné zpracování skla a světelných objektů (design skla). zájemci o studium 
tohoto oboru podávají přihlášky do 17. srpna 2016. ke studiu přijímáme také starší uchazeče, 
kteří k přihlášce dokládají svůj životopis. Termín talentových zkoušek: 24. srpna 2016.

dne 24. srpna 2016 se uskuteční 4. kolo přijímacích zkoušek do oboru Technologie 
skla. Termín pro podání přihlášek je do 17. srpna 2016. další informace naleznete:  
sekretariat@supss.cz, tel.: 483 346 162, www.supss.cz.

MgA. Martin Hlubuček

Talentové zkoušky – Design skla

přijímací řízení – Technologie skla

Tradiční velká prázdninová výstava uměleckého skla a produktového designu se v letošním 
roce nebude konat v budově sklářské školy z důvodu přípravy rozsáhlé rekonstrukce výměny 
oken. sklářská škola představí aktuální tvorbu studentů v expozici zdejšího muzea. 

s radostí oznamujeme významný úspěch v mezinárodní soutěži obalového designu Young 
package / Mladý obal 2016. studenti a designéři letos vytvářeli obaly na téma pAckAGe 
UnlIMITed, tedy obaly na více použití. do 21. ročníku této mezinárodní soutěže se přihlásilo 
přes sedm set prací ze 46 zemí světa! v této konkurenci se návrhy našich dvou studentek 
umístily mezi osm nejlepších. blahopřejeme Adéle bláhové (3. ročník), která získala  
1. místo ve středoškolské kategorii a nikole kolářové (1. ročník), která obdržela zvláštní cenu 
společnosti IkeA. zvláštní poděkování náleží MgA. zuzaně kynčlové, která obě studentky 
výtvarně připravuje v studijním oboru produktový design.

 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

Výstava SKLO a DeSiGn

Významný úspěch v mezinárodní designérské soutěži

nádherné zvonečky, které mohly libovolně ozdobit nálepkami. pohádkové zvonění se neslo 
krajem a spousta spokojených dětských dušiček si uvědomila, jak je sklo s naším krajem 
neodmyslitelně svázané, a jak může být sklářská práce zajímavou volbou pro budoucí 
profesní uplatnění v životě. děkujeme firmě detesk za nádherný zážitek a krásné dárky na 
památku a manželům vaňkovým za pozvání a péči a trpělivost, se kterou se o nás starali. 
vždyť nejlepší možností, jak se o profesi sklářů něco dozvědět, je zkusit si to na vlastní kůži. 
praktické zkušenosti a názornost jsou pro naše žáky tou nejlepší školou života.

Jana Hanková, za žáky 2. A a 2. b 
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VOLnOČASOVÉ AKTiViTY

stále jsou tři volná místa na putovní tábor v termínu 1.–5. 8. 2016. Účastníci zažijí četná 
překvapení a poznají mnoho zajímavých míst. Akce je vhodná pro aktivní děti. bližší 
informace v svč Mozaika (tel.: 483 389 396).

Středisko volného času Mozaika

Děkujeme všem žákům, rodičům a příznivcům školy za uplynulý školní rok, přejeme 
všem krásné léto a prázdninový odpočinek a těšíme se v září nashledanou.

Školní rok začíná ve čtvrtek 1. září 2016. nezapomeňte všichni, kteří jste u nás ve škole 
přihlášeni, co nejdříve na začátku školního roku přijít a domluvit si své individuální hodiny. 
rozvrh kolektivní výuky (hudební nauky, ldo, výtvarný obor) najdete již v červenci na 
našem webu, kde najdete i ostatní aktuální informace. Aktuality můžete též sledovat i na 
školním Facebooku.
případní zájemci o studium na naší škole, kteří se nestihli přihlásit do konce školního roku, 
mohou ještě během prázdnin posílat přihlášky, které jsou ke stažení na našem webu. stále 
přijímáme žáky do výtvarného oboru, keramiky, na hru na dechové nástroje, housle, kytaru 
a do všech sborů.

Mgr. eva lédlová, ředitelka zUŠ

 základní umělecká škola Železný Brod

Akce se zúčastnilo pouze šest plavidel. všechna byla 
krásná a při sjezdu řeky Jizery bylo veselo, což je účelem 
novodobé neckyády. děkujeme kapele kapelníci a našim 
tanečnicím za doprovodný program. Městu železný brod 
děkujeme za ceny pro odvážné děti.

eva rydvalová, ředitelka

Ohlédnutí za neckyádou
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ostatní

v sobotu 19. 11. pořádá Ms ččk Hrubá Horka zájezd do prahy na muzikál „Ať žijí duchové“. 
představení se uskuteční v kongresovém centru od 14 hodin. odjezd z Hrubé Horky  
v 8 hodin, z Malého náměstí v železném brodě v 8.15 hodin. cena vstupenky 790 kč, 
doprava 210 kč. přihlášky neprodleně na mob.: 775 295 931. stále jsou volná dvě místa. 

Marie Šírková, Ms ččk Hrubá Horka

MS ČČK Hrubá Horka

Železnobrodské světlušky a vlčata – 4. v Libereckém kraji!
v sobotu 11. června se děti našeho skautského 
střediska „Údolí“, zúčastnily v Hradčanech  
u Mimoně krajského kola skautských závodů 
zvas (závod vlčat a světlušek). na startu se 
sešlo 19 hlídek z celého libereckého kraje, z toho 
10 chlapeckých a 9 dívčích. soutěžilo se celkem 
v devíti disciplínách (fyzická zdatnost, řezání 
dříví, jízda na pramici přes rybník, stavění stanů, 
kuchařská dovednost, ošetření zraněného, řešení 
dopravních situací atd.).

po celodenním náročném soutěžení 
nakonec naše hlídka vybojovala nádherné 
4. místo. Touto cestou děkujeme našim 
dětem za perfektní reprezentaci našeho 
střediska i města. děkujeme i starším 
skautům za pomoc při přípravě na zvas.

lenka vetlá

Dne 10. 6. v 16.30 hodin slavnostně převzali maturitní vysvědčení tito maturanti:
chemický ročník: Matěj dědek, Adéla Gabčanová, simona kabourková, kristýna 
kocourková, ondřej Malík, Jiří Myška, dominik nededa, zuzana Ullmannová, petr vít, 
Martin zajíček
Výtvarný ročník: pavlína Adášková, nikola erlebachová, karel kortan, petra pipková, 
Markéta váchalová, soňa žižková   
všem maturantům blahopřejeme ke složení zkoušky dospělosti a přejeme jim úspěšný život.

Maturitní vysvědčení
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dne 14. 6. se v obřadní síni budovy radnice uskutečnilo slavnostní vítání dětí do života  
a podpis jejich rodičů do pamětní knihy. přivítáno bylo celkem 24 dětí. všem dětem přejeme 
úspěšný vstup do života, hodně štěstí, zdraví a lásky. rodičům spoustu sil a energie na 
jejich dobré vychování.
přivítáni byli:
manželé Tomeškovi se synem vojtěchem, manželé bursovi s dcerou berenikou, 
manželé Hlavovi s dcerou Amálií, manželé Jarolímkovi se synem dominikem, manželé 
černí s dcerou Šarlotou, manželé bursovi se synem Tobiasem, manželé bariovi se 
synem kristiánem, manželé novotní s dcerou vendulou, manželé Šilhánovi s dcerou 
ellou, manželé kvapilovi s dcerou Janou, manželé Janíkovi se synem bartolomějem, 
manželé Trčkovi se synem Miroslavem, p. Šantroch a sl. eckartová se synem Tadeášem,  
p. novotný a sl. Makulová se synem erikem, p. Šefr a sl. Šilhánová s dcerou emou, p. Hanuš  
a sl. Matěchová se synem Adamem, p. zelenka a sl. lejsková se synem Mikulášem,  
p. koucký a sl. Hlušičková s dcerou Amálií valentýnou, p. pavlata a sl. donátová se synem 
davidem, p. Hamerka a sl. pekárková s dcerou Janou, p. Havlina a sl. salabová se synem 
kryštofem, p. Horna a sl. Martinková s dcerou Melanií, p. salaba s dcerou Anežkou,  
sl. korčičiaková se synem eduardem.

Vítání občánků 

pan láďa vachek (24. 8. 1948) je železnobrodský rodák, který je ve „světě“ české turistiky 
velice známý. ve svém věku má na kontě neuvěřitelných 1 350 turistických pochodů v délce 
100 a více kilometrů. svých prvních sto stovek si vypochodoval již v roce 1981. Touto cestou 
mu přeji hodně zdraví k jeho narozeninám a spoustu sil  na další pochody.

zdeněk křivůnek, kamarád
(Také vášnivý turista, který se pyšní více než sty turistickými pochody nad 100 km.) 

letní dovolená praktických lékařů bude probíhat v těchto termínech:
MUdr. Jan vlk: 18.–29. 7. 2016 a 15.–26. 8. 2016
MUdr. zdeňka neoralová: 4.–15. 7. 2016 a 1.–12. 8. 2016

rekordman ve světě „české“ turistiky

poliklinika Železný Brod informuje

ostatní
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v srpnu oslaví své životní jubileum akad. mal. zdeněk lhotský, který absolvoval zdejší 
sklářskou školu v roce 1976. rozsah jeho umělecké tvorby a dalších souvisejících aktivit 
je poměrně značný. zdeněk lhotský je zakládajícím členem dnes již legendární výtvarné 
skupiny Tvrdohlaví. od roku 1994 je majitelem studia tavené skleněné plastiky v pelechově 
u železného brodu – v oboru taveného skla ve formě je pokračovatelem specifické 
technologie, která se zrodila v železném brodě na počátku 50. let dvacátého století. Tavenou 
skleněnou plastiku více než dvacet let zdokonaluje nejenom pro sebe, ale především pro 
bezpočet sklářských výtvarníků, kteří chtějí v jeho studiu realizovat své odvážné vize ve 
skle. současné technologické znalosti mu umožňují převést do skla téměř jakýkoliv tvar – 
velikost díla je omezena pouze velikostí prostoru pece. dokladem toho je právě probíhající 
realizace monumentálního křišťálového sarkofágu určeného pro dánskou královskou rodinu 
(bude umístěný v katedrále v roskilde). lhotský ve své tvorbě prošel mnohými uměleckými 
disciplinami, které zahrnují vitráže, kovové plastiky, design, ale také realizace do veřejného 
prostoru a do architektury. podílel se na desítkách interiérových realizací a je zastoupen  
v řadě českých i světových sbírek.

1. července uplyne pět let od smrti významného českého sklářského výtvarníka Františka 
víznera, který studoval v železnobrodské sklářské škole a absolvoval ji v roce 1956. 
František vízner patřil k předním představitelům broušeného skla nejenom v evropském, 
ale i ve světovém měřítku. Jeho umění je považované za nezaměnitelné a ojedinělé – ve své 
tvorbě směřoval k maximální tvarové přehlednosti, výrazové jednoduchosti a čistotě, přičemž 
většina objektů byla čistě autorskými originály. víznerovy skleněné objekty jsou zastoupeny 
v mnoha prestižních světových sbírkách: národní galerie v praze, Uměleckoprůmyslové 
muzeum v praze, Metropolitní muzeum umění v new Yorku, Musée les Artes décoratifs  
v paříži …

zdeněk Lhotský (*1956)

František Vízner (1936–2011)

JUBiLeUM MěSÍce
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MěSTO ŽeLeznÝ BrOD 
nABÍzÍ K prODeJi 

VŮz šKODA OcTAViA

SpeciFiKAce VOziDLA:
5-Ti DVÉřOVÝ LiFTBAcK, 1,6 LiTrU, 

rOK VÝrOBY: 2000, 
STAV TAcHOMeTrU: 190 000 KM, 

BArVA: zeLená MeTALÍzA, STAV VOziDLA 
ODpOVÍDá STAVU TAcHOMeTrU, 

pOŽADOVAná prODeJnÍ cenA: 35 000 KČ, 
pO DOHODě MOŽná prOHLÍDKA. 

KOnTAKT: 
inG. VrATiSLAV OnDráČeK 

TeL.: 607 614 586
V.OnDrAceK@zeLBrOD.cz

inzerce

HáDAnKA

staré říční koupaliště v železném brodě fungovalo od roku 1936 a mělo svůj neopakovatelný 
poetický kolorit.
víte, na kterém místě toto říční koupaliště původně stálo, a znáte jméno stavitele této budovy.
Odpovědi zasílejte (info@zelbrod.cz) nebo telefonujte (tel. 483 333 999) na Tic Železný 
Brod nejpozději do 10. 8. 2016. Vylosovaný výherce získá vstupenku na divadelní 
představení Už nikdy sám!.
Správná odpověď červnové 
hádanky: budova na fotografii 
byl roubený dům – Tůmovo 
řeznictví. dnes tam stojí trafika 
be-Max. vedle napravo dodnes 
stojící hostinec na Mýtě. 
správně odpovědělo 7 občanů. 
výhercem dvou vstupenek na 
zábavný večer Úsměvy Iva 
Šmoldase a pepa Štross je 
Marian dendys. Gratulujeme. 
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JiráSKOVO náBřeŽÍ 871, ŽeLeznÝ BrOD
nABÍzÍMe:

- širOKÝ SOrTiMenT ALKO A neALKO nápOJŮ
- piVO piLSner UrqUeLL A GAMBrinUS

- MÍcHAnÉ nápOJe
- KáVA MOnTeceLiO

- pizzA
- pOHárY

- přÍJeMnÉ prOSTřeDÍ
- pOHODOVá LeTnÍ TerASA S KráSnÝM VÝHLeDeM

OTeVÍrAcÍ DOBA:
pOnDěLÍ – páTeK 14.00–2.00

SOBOTA 14.00–3.00, neDěLe 14.00–24.00

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




